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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                               КАРАР 
 
22  май  2019 ел                        №21 

 
         Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларына  
          үзгәрешләр кертү турында 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-
ФЗ номерлы федераль закон, 2018 елның 19 июлендәге 204 номерлы Федераль 
закон нигезендә- « Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында 
«Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон Татарстан 
Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге башкарма 
комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл 
җирлеге Башкарма комитетының «муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 
регламентларын раслау турында " 2018 елның 7 июнендәге 12 номерлы карарына 
(2018 елның 26 сентябрендәге 16, 17.12.2018 №20 редакциясендә) түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә:: 

I. 1 нче кушымтада " муниципаль милектәге өслекле су объектын яисә аның 
бер өлешен файдалануга бирү турында Карар бирү буенча муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең Административ регламенты»: 

1) бүлектә 5: 
1) п. 10 п.5.1 түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«10) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедә дәүләт 

яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 
тартканда яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә, № 210-ФЗ Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 
документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) 
булмавы күрсәтелмәгәнлеге күрсәтелмәгән таләп. 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.»; 

5.8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«5.8. Шикаять әлеге статьяның 8 өлешендә күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә 

тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта дәүләт 
хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк 
яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган 
оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат 
бирелә. дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 
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үтенәләр һәм алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә, аларны мөрәҗәгать 
итүчегә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында кылырга кирәк.»; 

 
II. № 2 кушымтада «адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламенты»: 
1) бүлектә 5: 
1) п. 10 п.5.1 түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  
«10) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедә дәүләт 

яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 
тартканда яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә, № 210-ФЗ Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 
документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) 
булмавы күрсәтелмәгәнлеге күрсәтелмәгән таләп. 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.»; 

2) 5.8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«5.8. Шикаять әлеге статьяның 8 өлешендә күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә 

тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта дәүләт 
хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк 
яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган 
оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат 
бирелә. дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 
үтенәләр һәм алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә, аларны мөрәҗәгать 
итүчегә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында кылырга кирәк.». 

 
III. 3 нче кушымтада «авиация эшләрен башкаруга, парашют сикерүләрен, 

һава судноларының демонстрация очуларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, 
җирлек территориясе өстеннән бәйләүле аэростатларны күтәрүне рөхсәтләр бирү 
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламенты»: 

1) бүлектә 5: 
1) п. 10 п.5.1 түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  
«10) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедә дәүләт 

яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 
тартканда яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә, № 210-ФЗ Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 
документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) 
булмавы күрсәтелмәгәнлеге күрсәтелмәгән таләп. 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.»; 

2) 5.8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«5.8. Шикаять әлеге статьяның 8 өлешендә күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә 

тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта дәүләт 
хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк 
яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган 
оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат 
бирелә. дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 



үтенәләр һәм алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә, аларны мөрәҗәгать 
итүчегә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында кылырга кирәк.»; 

 
IV. 4 нче кушымта «муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча 

свидетельствованию тугрылык күчермәләре документлар һәм выписок шуларның»: 
1) бүлектә 5: 
1) п. 10 п.5.1 түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«10) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедә дәүләт 

яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 
тартканда яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә, № 210-ФЗ Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 
документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) 
булмавы күрсәтелмәгәнлеге күрсәтелмәгән таләп. 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.»; 

2) 5.8 пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«5.8. Шикаять әлеге статьяның 8 өлешендә күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә 

тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта дәүләт 
хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк 
яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган 
оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат 
бирелә. дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 
үтенәләр һәм алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә, аларны мөрәҗәгать 
итүчегә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында кылырга кирәк.»; 

 
V. 5 нче кушымтада " нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламенты: васыять таныклыгы яки ышанычнамә 
таныклыгы»: 

1) бүлектә 5: 
1) п. 10 п.5.1 түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«10) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедә дәүләт 

яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 
тартканда яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә, № 210-ФЗ Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 
документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) 
булмавы күрсәтелмәгәнлеге күрсәтелмәгән таләп. 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.»; 

2) 5.8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
 «5.8. Шикаять әлеге статьяның 8 өлешендә күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә 

тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта дәүләт 
хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк 
яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган 
оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат 
бирелә. дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 
үтенәләр һәм алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә, аларны мөрәҗәгать 
итүчегә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында кылырга кирәк.»; 



 
VI. 6 нчы кушымта " белешмә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламенты (Өземтә))»: 
1) бүлектә 5: 
1) п. 10 п.5.1 түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  
«10) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедә дәүләт 

яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 
тартканда яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә, № 210-ФЗ Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 
документларның яисә мәгълүматның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) 
булмавы күрсәтелмәгәнлеге күрсәтелмәгән таләп. 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.»; 

2) 5.8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«5.8. Шикаять әлеге статьяның 8 өлешендә күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә 

тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта дәүләт 
хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк 
яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган 
оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат 
бирелә. дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 
үтенәләр һәм алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә, аларны мөрәҗәгать 
итүчегә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында кылырга кирәк.». 

2. Әлеге карар авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында һәм Чүпрәле 
муниципаль районының рәсми сайтында авыл җирлеге бүлегендә халыкка 
җиткерелергә тиеш. 

3. Әлеге карар Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 
рәсми халыкка игълан ителгәннән һәм басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 

 
 

 


