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 КАРАР 

 

Эшкуарлык өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларына үзгәрешләр кертү турында 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә "Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының «Эшкуарлык 

өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтү административ регламентларын раслау турында» 2018 

елның 27 ноябрендәге 264 номерлы карары белән расланган 

Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (1 нче кушымта)); 

Муниципаль милектә булган өслекле су объектын яки аның бер өлешен файдалануга бирү 

турында Карар бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (2 нче 

кушымта); 

Муниципаль милектә булган җирләрдә стационар булмаган сәүдә объектларын аукцион үткәрмичә 

урнаштыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (3 нче 

кушымта)); 

Авиация эшләрен башкаруга, парашют сикерүләрен, һава судноларының демонстрацион 

очуларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, җирлек территориясе өстеннән бәйләүле 

аэростатларны күтәрүне рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына (4 нче кушымта)); 

Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә, индивидуаль эшмәкәрләргә, физик 

затларга - товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә субсидияләрдән тыш) 

субсидияләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (5 

кушымта); 

Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына (6 кушымта); 

Муниципаль берәмлек чикләрендә тулысынча яки өлешчә җирле әһәмияттәге юллар буйлап уза 

торган маршрутлар буенча авыр йөкләрне, зур габаритлы йөкләрне автомобиль йөртүгә рөхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (7 нче кушымта)); 

Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларында файдаланучыларга автомобиль юлларының торышы 

турында мәгълүмат бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (8 

нче кушымта); 

Муниципаль преференцияләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына (9 нчы кушымта); 

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль милекне биләү һәм (яки) файдалануга 

тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (10 нчы кушымта), 

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

5нче бүлекне түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 



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

210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә 

муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарлары һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү 

5.1.Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да мөрәҗәгать итә ала: 

1) " дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «2010 елның 27 июлендәге 

210-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба 210 – ФЗ номерлы Федераль закон) 15.1 

статьясында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү вакытын бозу); 

2)муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан 

күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп 

функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин; 

3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән 

каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру 

таләбе; 

4)мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары 

белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) 

шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән 

очракта мөмкин ; 

6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән 

күздә тотылмаган түләү алу; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затының, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны һәм хаталарны 

төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа 

шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта 

мөмкин ; 

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, 

муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып 

тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) 

шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән 

очракта мөмкин ; 

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яисә мәгълүмат булмау 

һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә күрсәтүләрдән баш тартканда 



күрсәтелмәгән яисә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 

пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелгән документларның булмавы һәм (яисә) дөрес 

булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы . Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп 

функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп 

функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин . 

5.2.Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша, "Интернет" 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, 

дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең бердәм порталыннан яки дәүләт һәм муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең региональ порталыннан файдаланып, җибәрелергә мөмкин, шулай ук 

мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәк, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять 

почта аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, күпфункцияле үзәкнең рәсми 

сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелә ала, шулай ук 

мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы 

Федераль законда каралган оешмаларның, шулай ук аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм 

гамәлләренә карата шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәре, әлеге 

оешмаларның рәсми сайтларыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан 

яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелә ала, 

шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкне гамәлгә 

куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законда каралган оешмаларга яисә югары органга (булган 

очракта) кергән шикаятьне теркәү көненнән унбиш эш көне эчендә карап тикшерелергә тиеш, ә 

муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәк, 210-ФЗ номерлы Федераль законда 

каралган оешмаларга шикаять бирергә кирәк, мөрәҗәгать итүчедән документларны кабул итүдә йә 

җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтүдә яисә билгеләнгән срокта мондый төзәтүләр бозылган 

очракта - аны теркәү көненнән соң биш эш көне эчендә. 

5.4. Шикаять карап торырга тиеш: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган яисә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, аның 

җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законда каралган оешмалар, аларның 

җитәкчеләре һәм (яки) хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерелә торган органның атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мөрәҗәгать итүченең яшәү 

урыны турында мәгълүмат - физик зат яисә исеме, мөрәҗәгать итүченең урнашу урыны турында 

мәгълүмат - юридик зат, шулай ук элемтә өчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы 

(булган очракта) һәм җавап бирүчегә җибәрелергә тиеш почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, яки 

муниципаль хезмәткәрнең, күп функцияле үзәк хезмәткәренең, күп функцияле үзәк хезмәткәренең, 

210-ФЗ номерлы Федераль законда каралган оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең шикаять 

белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 

210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, 

аларның хезмәткәрләренең карары һәм гамәле (гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләр. 

5.5.Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булганда) 

яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин. 

5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтү, 



мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган акчаларны кире 

кайтару рәвешендә дә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта. 

Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга калмыйча 

мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча электрон формада 

шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.7.Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип табылганда мөрәҗәгать итүчегә муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки 210-ФЗ номерлы 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 үтенә һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү 

максатларында башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат бирелә. 

5.8. Шикаять мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, 

кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән 

карарка шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, шикаять карау буенча 

вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына 

юллый.». 

 

2. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының «Эшкуарлык 

өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 

2018 елның 27 ноябрендәге 264 номерлы карары белән расланган Муниципаль милектәге өслек су 

объектын яисә аның бер өлешен файдалануга бирү турында Карар бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентына (2 нче кушымта) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.4 пунктта алтынчы абзацны " сүзләренә алмаштырырга «алга таба су объектын файдалануга 

бирү турында карар әзерләү һәм кабул итү кагыйдәләре))»;  

1.5 пунктның 5 пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга; 

1.5 пунктның 8 пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга; 

1.5 пунктының 16 пунктчасын киләсе редакциядә бәян итәргә: 

сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, 

сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) 

которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых 

осуществляется с водосборной площади. 

"16) агынты сулар - яңгыр, кар сулары, инфильтрацион, юынтык сулар, дренажлы сулар, 

үзәкләштерелгән су бүлү системасынан аккан сулар һәм башка кулланыштан соң агызылган 

сулар»; 

2.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«Гариза (1 нче кушымта)) 

1)гаризага теркәлә: 

шәхесне раслаучы документ күчермәсе-физик зат өчен;  

 затның мөрәҗәгать итүче исеменнән гамәлләр башкаруга вәкаләтләрен раслый торган документ-

кирәк булганда; 

 мөрәҗәгать итүче тарафыннан ниятләнгән су хуҗалыгы чаралары һәм су объектын саклау 

чаралары турында мәгълүмат, аларны гамәлгә ашыру өчен кирәкле чараларның күләмен һәм 

чыганакларын күрсәтеп; 



күчемсез милеккә һәм аның белән алыш-бирешләргә хокук Бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән 

җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документ күчермәсе (причаллар төзү өчен су объектын 

файдаланган очракта);  

су объектында су сыйфатын контрольдә тоту өчен контроль-үлчәү аппаратурасы булу турында 

мәгълүматлар; 

 су объектын файдалануга бирү һәм судан файдалану объектларын урнаштыру турында гаризада 

күрсәтелгән график формада материаллар, шулай ук аларга аңлатма язуы; 

2) агынты суларны агызу өчен су объектын файдалануга бирү турындагы гаризага 1 пунктчада 

күрсәтелгән документлардан тыш теркәлә:  

агынты суларны агызуның игълан ителгән күләмен һәм аларның сыйфаты күрсәткечләрен исәпләү 

һәм нигезләү;  

агынты суларны агызуның квартал графигы;  

агынты суларның күләмен һәм сыйфатын тикшерү (күзәтү) өчен контроль-үлчәү аппаратурасы 

булу турында белешмәләр.  

Фаразланган юынты суларны агызу урыны гаризага теркәлгән график материалларда билгеләнә.  

3) гидротехника корылмаларын төзегәндә һәм реконструкцияләгәндә су объектын файдалануга 

бирү, стационар һәм йөзү (күчмә) бораулау җайланмалары (платформалар), диңгез йөзү (күчмә) 

платформалары, диңгез стационар платформалары һәм ясалма утраулар, күперләр, су асты 

кичүләре, торбаүткәргечләр һәм башка линия объектларын төзү һәм реконструкцияләү, әгәр 

мондый төзелеш һәм реконструкцияләү җир өсте су объектларының төбен һәм ярларын үзгәртү 

белән бәйле булса, су, әлеге пунктчаларда күрсәтелгән корылмаларның техник параметрлары 

(әлеге корылмаларның саклау зоналары күләмнәрен исәпкә алып, су объекты акваториясен төзү 

һәм реконструкцияләү өчен кулланыла торган мәйдан һәм чикләре, корылмаларның озынлыгы, 

киңлеге һәм биеклеге, су асты коммуникацияләрен сузуның тирәнлеге һәм аларның 

куркынычсызлыгын тәэмин итүгә бәйле конструктив үзенчәлекләре), проект-смета 

документларын раслау турында документ күчермәсе теркәлә.  

4) файдалы казылмалар эзләү һәм чыгару өчен су объектын файдалануга бирү турындагы гаризага 

1 пунктчада күрсәтелгән документлардан тыш җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия 

бирелә. 

5) җирләрне гидромелиорацияләү өчен су объектларыннан су ресурсларын алу (алу) өчен су 

объектын файдалануга бирү турындагы гаризага 10 пунктчада күрсәтелгән документлардан тыш 

теркәлә:  

 су объектыннан су ресурсларын алу (алу) буенча игълан ителгән күләмне исәпләү һәм нигезләү; 

су объектыннан алына торган (алына торган) су ресурслары күләмен исәпкә алу өчен контроль-

үлчәү аппаратурасы булу турында белешмәләр; 

су алу корылмаларының техник параметрлары һәм балык һәм башка су биологик ресурсларының 

бу корылмаларга эләгүен булдырмау чаралары яки су алу корылмалары төзелешенә ниятләнгән 

шундый белешмәләрне күрсәтеп проект-смета документларын раслау турында документ 

күчермәсе турында белешмәләр. 

6) гидроэнергетик объектларның сак зоналарында судан файдалануны гамәлгә ашыру өчен су 

объектын файдалануга тапшыру турында гаризага "в" пунктчаларында каралган максатлар өчен" - 

су объектын файдалануга бирү турында карар әзерләү һәм кабул итү кагыйдәләренең 2 

пунктындагы "е" һәм "з" пунктчасында күрсәтелгән документлардан тыш, су объектларының 

төбен һәм ярларын үзгәртүгә бәйле башка эшләрне башкару өчен, судоходлы гидротехник 

корылмалар аша үтү очракларыннан тыш, су объектларының төбен һәм ярларын үзгәртүгә бәйле 

башка эшләрне башкару өчен, эчке су юлларын һәм судно йөри торган гидротехник 

корылмаларны карап тоту эшләреннән тыш, оешманың язма карары теркәлә, ул гидроэнергетик 

объектның милек хокукында яки башка законлы нигезендә эксплуатацияләнә торган (төзелә 

торган) гидроэнергетик җиһазына (гидротурбинага) ия яисә проектлана торган гидроэнергетик 

объектка проект документациясенә, гидроэнергетик объектның сак зонасында судан файдалануны 

килештерү турында ия.  

7) су объектыннан су ресурсларын алу (алу) һәм аквакультураны (балыкчылыкны) гамәлгә ашыру 

өчен агып җыела торган суларны агызу өчен су объектын файдалануга бирү турында гаризага 1 



пунктчада күрсәтелгән документлардан тыш әлеге пунктның икенче - дүртенче абзацларында һәм 

икенче-дүртенче пунктчаларында күрсәтелгән документлар һәм белешмәләр теркәлә.  

8) Документлар "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) Бердәм порталы" 

федераль дәүләт мәгълүмат системасын яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ 

порталын (алга таба - мәгълүмат системасы) кулланып электрон документ рәвешендә җибәрелергә 

мөмкин. Бу очракта документлар Россия Федерациясе законнары нигезендә вәкаләтле затның 

электрон имзасы белән языла.»; 

2.8 пунктны түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә::  

«1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру; 

2)тулы күләмдә түгел, анык кыяфәттә яки дөрес булмаган мәгълүматлар белән документлар 

тапшыру су объектын файдалануга бирү турындагы мәсьәләне караудан баш тарту өчен нигез 

булып тора.»; 

 

2.9 пунктын киләсе редакциядә бәян итәргә: 

"Су объектын куллануга бирүдән баш тарту мөрәҗәгать итүчегә түбәндәге очракларда 

җибәрелә:  

әлеге пунктның 1, 2-7 пунктчаларында күрсәтелгән документлар су объектын файдалануга 

бирү турында карар әзерләү һәм кабул итү кагыйдәләре белән билгеләнгән таләпләрне бозып 

тапшырылган;  

су объектын файдалануга бирү турында карар әзерләү һәм кабул итү кагыйдәләренең 20 

пунктындагы "г" пунктчасында күрсәтелгән федераль башкарма хакимият органнарының 

(аларның территориаль органнары) яисә Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте 

органнарының судан файдалану шартларын килештерүдән баш тартуы алынды;  

гаризада күрсәтелгән су объектының бер өлешеннән файдалану хокукы башка затка яисә 

гаризада күрсәтелгән су объекты аерымланган судан файдалануга бирелгән;  

су объектын билгеләнгән максатларда куллану Россия Федерациясе законнары нигезендә 

тыелган яисә чикләнгән.»; 

 

Административ регламентка № 1 кушымтадагы документлар исемлеген төшереп калдырырга. 

 

3. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының «эшкуарлык 

өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 

2018 елның 27 ноябрендәге 264 номерлы карары белән расланган авиация эшләрен, парашют 

сикерүләрен, һава судноларының демонстрация очуларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, 

җирлек территориясе өстеннән бәйләүле аэростатларны күтәрү өчен рөхсәтләр бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (4 нче кушымта) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:: 

 

2.5 пунктының 9 пунктчасы төшереп калдырырга; 

 

2.5 пунктының искәрмәсендә  икенче җөмләне төшереп калдырырга. 

 

4. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Эшкуарлык өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын 

раслау турында» 2018 елның 27 ноябрендәге 264 номерлы карары белән расланган 

муниципаль берәмлек чикләрендә тулысынча яки өлешчә җирле әһәмияттәге юллар буйлап 

уза торган маршрутлар буенча зур габаритлы йөкләрне автомобиль йөртүгә рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (7 нче кушымта) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

 



исемне киләсе редакциядә бәян итәргә: 

«Муниципаль берәмлек чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юллары буйлап 

тулысынча яки өлешчә уза торган маршрутлар буенча авыр йөкләр ташуны гамәлгә 

ашыручы транспорт чарасы автомобиль юллары буйлап хәрәкәт итүгә махсус рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты»; 

 

1.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1.1.Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге Административ регламенты (алга таба - 

Регламент) муниципаль берәмлек чикләрендә тулысынча яки өлешчә җирле әһәмияттәге 

автомобиль юллары буенча (алга таба - муниципаль хезмәт күрсәтү) уза торган маршрутлар 

буенча авыр йөкле һәм (яки) зур габаритлы йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы транспорт 

чаралары буенча хәрәкәт итүгә махсус рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

стандартын һәм тәртибен билгели.»; 

 

1.5 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«авыр йөкле транспорт чарасы - йөк белән яки йөксез транспорт чарасы-272 номерлы 

карарның 1 нче кушымтасы нигезендә транспорт чарасының рөхсәт ителгән күплегеннән 

артып китә торган транспорт чарасы яки аның күчүе 272 номерлы карарның 2 нче 

кушымтасы нигезендә транспорт чарасының күчүенә рөхсәт ителгән йөкләмәдән артып 

китә;» 

 

1.5 пунктының алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"зур габаритлы транспорт чарасы - йөк ташучы яки йөксез транспорт чарасы, 3 нче 

кушымта нигезендә, транспорт чарасының рөхсәт ителгән иң чик габаритларыннан артып 

киткән транспорт чарасы»; 

 

2.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"Муниципаль берәмлек чикләрендә тулысынча яки өлешчә җирле әһәмияттәге автомобиль 

юллары буйлап уза торган маршрутлар буенча авыр йөкле һәм (яки) зур габаритлы 

йөкләрне ташуны гамәлгә ашыручы автомобиль юллары буйлап хәрәкәт итүгә махсус 

рөхсәт бирү»; 

2.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"Авыр йөк ташучы һәм (яки) зур габаритлы йөкләрне ташучы автомобиль юллары буенча 

хәрәкәт итүгә махсус рөхсәт (N2 кушымта); 

 Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат»; 

 

2.4 пунктын түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

"Гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен бетерү өчен җибәрелә торган эре габаритлы һәм (яки) 

авыр йөкле транспорт чараларын, шулай ук телевизион компанияләрнең 

махсуслаштырылган транспорт чараларын (төп һәм ярдәмче транспорт чарасыннан (ПТС) 

торган күчмә телевизион станцияләрен (йөк төшерү өчен кирәкле җиһазлар) ашыгыч 

рәвештә үткәрү буенча гаризалар, вәкаләтле орган тарафыннан, автомобиль юлларына 

авыр йөкле транспорт чарасы китерә торган зыян өчен махсус рөхсәт биргән өчен дәүләт 

пошлинасы түләвен раслаучы түләү документлары күчермәләрен күрсәтү мөмкинлеге 

белән, оператив рәвештә, бер эш көне дәвамында карала.»; 

 

2.8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"1)гаризаны имзалау вәкаләтләре булмаган зат тарафыннан имзаланган; 

2)гаризада Тәртипнең 8 пункты белән билгеләнгән мәгълүмат юк; 

3) гаризага 9, 10 тәртип пункты таләпләренә туры килә торган документлар теркәлмәгән.»; 

 

2.9 пунктта 9 пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга. 

 



5.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының «эшкуарлык 

өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 

2018 елның 27 ноябрендәге 264 номерлы карары белән расланган Муниципаль преференцияләр 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламенты (9 нчы кушымта) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

2.11 пункты үз көчен югалткан дип танырга. 

6.Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырып чыгарырга һәм Апас 

муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

7.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны территориаль үсеш буенча җитәкче 

урынбасары Ш.Ш. Гаффаровка йөкләргә. 

Җитәкче                                                                               А.Н. Гыйбадуллин      

   


