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Чистай муниципаль районы
Башкарма комитетының
2018 елның 11 сентябрендәге
758 номерлы карары белән
расланган “Чистай муниципаль
районы тарафыннан муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең административ
регламентларын эшләү һәм раслау
тәртибе”нә үзгәрешләр кертү турында
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»гы 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Чистай
муниципаль районы Башкарма комитеты
Карар бирә:
1. Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 11 сентябрендәге
758 номерлы карары белән расланган Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау
тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
1.2. Әлеге тәртип максатлары өчен түбәндәге төп төшенчәләр кулланыла:
1) федераль башкарма хакимият органы, дәүләт бюджеттан тыш фонды органы, Россия
Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең башкарма органы, шулай ук федераль законнар
һәм Россия Федерациясе субъектлары законнары белән тапшырылган аерым дәүләт
вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда җирле үзидарә органы (алга таба - дәүләт хезмәте), федераль башкарма хакимият органы, дәүләт бюджеттан тыш фонды, Россия Федерациясе
субъекты дәүләт хакимиятенең башкарма органы, шулай ук федераль законнар һәм Россия
Федерациясе субъектлары законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен
гамәлгә ашырганда җирле үзидарә органы (алга таба - дәүләт хезмәтләре күрсәтүче органнар)
функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге, ул мөрәҗәгать итүчеләрнең Россия Федерациясе
норматив хокукый актлары һәм Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый
актлары белән билгеләнгән дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче органнар вәкаләтләре чикләрендә
гамәлгә ашырыла;
2) җирле үзидарә органы тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль хезмәт (алга таба муниципаль хезмәт), - җирле үзидарә органы функцияләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеге (алга
таба - муниципаль хезмәт күрсәтүче орган), ул "Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон һәм муниципаль берәмлекләр уставлары нигезендә билгеләнгән җирле

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүче орган вәкаләтләре
чикләрендә гамәлгә ашырыла, шулай ук җирле үзидарә органнарының күрсәтелгән Федераль
Законда җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне, җирле үзидарә органнарының башка дәүләт
вәкаләтләрен гамәлгә ашыруда катнашу хокукларын хәл итүгә кертелмәгән мәсьәләләрне хәл
итүгә каралган хокуклары чикләрендә (күрсәтелгән Федераль законның 19 статьясы
нигезендә аларга тапшырылмаган), әгәр дә бу федераль законнар, җирле үзидарә
органнарының башка муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары, дәүләт
хакимияте органнары компетенциясенә кертелмәгән һәм федераль законнар һәм Россия
Федерациясе субъектлары законнары белән алар компетенциясеннән төшереп калдырылган
башка мәсьәләләрне хәл итүгә хокуклары каралса, мондый хокукларны гамәлгә ашыру
турында муниципаль хокукый актлар кабул ителгән очракта;
3) гариза бирүче - физик яисә юридик зат (дәүләт органнарыннан һәм аларның
территориаль органнарыннан, дәүләт бюджеттан тыш фондлары органнарыннан һәм
аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан тыш) яисә дәүләт
хезмәтләре күрсәтүче органга яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органга мөрәҗәгать
иткән вәкаләтле яисә «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 1 статьясындагы 2 һәм 3
өлешләрендә күрсәтелгән оешмаларга яисә әлеге статьяның 5 пунктында күрсәтелгән
оешмаларга мөрәҗәгать иткән, дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү турында гарызнамә
белән, шул исәптән «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында билгеләнгән
тәртиптә телдән, язма яки электрон формада чагылдырылган;
4) административ регламент - дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибен һәм
дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү стандартын билгели торган норматив хокукый акт;
5) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба күпфункцияле үзәк) - әлеге Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган
дәүләт яисә муниципаль учреждениенең (шул исәптән автоном учреждение булып торган)
оештыру-хокукый формасында оештырылган һәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыруга вәкаләтле, шул исәптән электрон формада, "бер тәрәзә" принцибы
буенча да";
6) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон формада күрсәтү - дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталын һәм (яки) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең
төбәк порталларын куллануны кертеп, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү, шул
исәптән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары, оешмалар һәм гариза бирүчеләр
арасында электрон бәйләнешне мондый бирү кысаларында гамәлгә ашыру. Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтү максатларында электрон формада мәгълүматителекоммуникация технологияләренең башка чаралары Россия Федерациясе Хөкүмәте
тарафыннан билгеләнә торган очракларда һәм тәртиптә кулланыла ала;
7) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы-электрон формада дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итә торган дәүләт мәгълүмат системасы, шулай ук
мөрәҗәгать итүчеләрнең "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен кулланып һәм
дәүләт һәм муниципаль мәгълүмат системаларында урнаштырылган дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр реестрларын алып баруны тәэмин итә торган дәүләт һәм муниципаль мәгълүмат
системаларына керә алуын тәэмин итә торган мәгълүмат системасы;
8) дәүләт органы яисә җирле үзидарә органы карамагындагы оешма - дәүләт яисә
муниципаль учреждение яисә Россия Федерациясе дәүләт органы, Россия Федерациясе
субъекты дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы тарафыннан төзелгән унитар
предприятие;
9) ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек - дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү
максатларында гамәлгә ашырыла торган документлар һәм мәгълүмат алмашу мәсьәләләре
буенча хезмәттәшлек, шул исәптән электрон формада, дәүләт органнарына яисә җирле
үзидарә органнарына караган дәүләт хезмәтләре күрсәтүче органнар, муниципаль хезмәтләр
күрсәтүче органнар арасында «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру

турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 1 статьясындагы 1
өлешендә каралган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 1 статьясындагы 1 өлешендә
каралган, башка дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары органнары, күп функцияле үзәкләр;
10) ведомствоара сорау - дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документлар һәм мәгълүмат тапшыру турында кәгазь вариантта яисә электрон документ
формасында дәүләт органы яисә җирле үзидарә органы карамагындагы дәүләт органына яисә
күпфункцияле үзәк тарафыннан дәүләт органына, җирле үзидарә органына җибәрелә торган
документ рәвешендә документ, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру
турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 1 статьясындагы 1
өлешендә каралган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән
гарызнамәсе нигезендә һәм әлеге Федераль законның 7.2 статьясында билгеләнгән
таләпләргә туры килә торган таләпләргә туры килә торган таләпләргә туры килә дип
танырга.;
11) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять (алга табашикаять)) - мөрәҗәгать итүченең яисә аның законлы вәкиленең дәүләт хезмәте күрсәтүче
орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче
органның вазыйфаи заты, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре, дәүләт яки муниципаль хезмәткәр яисә оешмалар тарафыннан бозылган
хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу яисә яклау турында таләбе, «дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә, яисә аларның хезмәткәрләре
әлеге мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүләрне алганда
каралган»;
2.2 пунктның «в» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
"в) административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары, аларны үтәү
тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон формада административ процедураларны
башкару үзенчәлекләре, шулай ук күпфункцияле үзәкләрдә административ процедураларны
башкару үзенчәлекләре»;
2.2 пунктның «д» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"д) «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән
дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерү (судтан тыш), шулай ук аларның
вазыйфаи затларына, дәүләт яисә муниципаль хезмәткәрләрнең, дәүләт һәм муниципаль
хезмәткәрләрнең, дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләрнең, муниципаль хезмәткәрләрнең,
дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләрнең,
2.4 пунктның «о» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"о) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтелә торган бүлмәләргә, көтү залына, дәүләт
яки муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросларны тутыру урыннарына, һәр дәүләт яки
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле мәгълүмат стендларына, шул исәптән инвалидлар
өчен әлеге объектларның һәркем өчен мөмкин булуын тәэмин итүгә карата таләпләр;
2.9 пунктында:
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"2.9. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлеше нигезендә,
шулай ук аларның вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләре, хезмәткәрләр,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)
шикаять белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртипләренә (судтан тыш) кагылышлы
бүлектә күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәге:»;

6 нчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлеше нигезендә
муниципаль хезмәт күрсәтүче дәүләт хакимияте органнары, күпфункцияле үзәк
функцияләрен гамәлгә ашыруга җәлеп ителә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге функцияләрен гамәлгә ашыруга җәлеп итә торган дәүләт
хакимияте органнары, шулай ук аларның вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль
хезмәткәрләре, хезмәткәрләр, алар тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) тәртиптә дәүләт
һәм муниципаль хезмәт».
2.
Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад бүлеге Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып чыгарырга (pravo.tatarstan.ru)
Чистай муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Чистай муниципаль районы Башкарма
комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча беренче урынбасарына йөкләргә.
Башкарма комитет
җитәкчесе

Э.Р.Хәсәнов

