
  

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР 

      13 апрель  2019 ел                                                                         №  38 

 

 

   Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Казиле авыл җирлеге Башкарма комитеты карары белән расланган 

нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 2018 

елның 15 декабрендә кабул ителгэн 13 номерлы карары белән расланган  

«Нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында"гы карарына үзгәрешләр 

кертү турында.  

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында "2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 

турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль закон, “Җирлеклҽрнең җирле 

администрациялҽре башлыклары һҽм җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ 

органнарының махсус вҽкалҽтле вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль 

гамҽллҽр башкару тҽртибе турында” инструкцияне раслау хакында Россия 

Федерациясе Юстиция министрлыгының 06.06.2017 ел, № 97 “Муниципаль 

районнарның җирле администрациялҽре башлыклары һҽм муниципаль 

районнарның җирле үзидарҽ органнарының махсус вҽкалҽтле вазыйфаи 

затлары тарафыннан» боерыгы нигезендҽ, Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Иске Казиле авыл җирлеге башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Казиле авыл җирлеге Башкарма комитетының «нотариаль гамҽллҽр кылу 

буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентын раслау 

турында» 2018 елның 15 декабрендҽге 13 номерлы карары белҽн расланган 

нотариаль гамҽллҽр кылу буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 
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административ регламентын раслау турында: васыятьнамҽ таныклыгы яки 

ышанычнамҽ таныклыгы", түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ. 

регламентның 2 бүлегендҽге 2.9 пунктының икенче баганасын түбҽндҽге 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

"Хезмҽт күрсҽтүне туктату өчен нигез каралмаган. 

 Баш тарту өчен нигез: 

1) мондый гамҽллҽр башкару Россия Федерациясе законнарына каршы 

килҽ; 

2) гамҽлгҽ ашыру башка җирлек яки муниципаль район җирле үзидарҽ 

органының вазыйфаи заты яисҽ нотариус тарафыннан башкарылырга тиеш; 

3) нотариаль гамҽллҽр башкару турында үтенеч белҽн эшкҽ яраксыз 

граждан яисҽ кирҽкле вҽкалҽтлҽренҽ ия булмаган вҽкил, яшҽү урыны буенча 

теркҽлмҽгҽн яисҽ җирлектҽ тору урыны буенча теркҽлмҽгҽн граждан 

мөрҽҗҽгать итте; 

4) дҽүлҽт һҽм муниципаль түлҽүлҽр турында дҽүлҽт мҽгълүмат 

системасы (алга таба – ГМП ГМС) аша дҽүлҽт пошлинасын һҽм нотариаль 

тарифны түлҽү турында мҽгълүмат кермҽү); 

5) мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ 

тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда тулы 

булмаган һҽм (яки) дөрес булмаган мҽгълүмат бар; 

6) нотариаль гамҽллҽр башкару өчен тапшырылган документлар Россия 

Федерациясе законнары талҽплҽренҽ туры килми; 

7) нотариаль гамҽллҽр башкару өчен тҽкъдим ителгҽн документларда 

бҽян ителгҽн фактлар, раслау Россия Федерацияс 

 2. Ҽлеге карарны адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат стендларында 

игълан итҽргҽ:  

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске 

Казиле авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай 

авылы, Үзҽк урамы, 14; шулай ук хокукый мҽгълүматның рҽсми 

порталында һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рҽсми сайтында «Интернет " мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ урнаштырырга. 

 3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                        И.Х.Сагьдиев 


