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кАрАр N9 1

татарстан Республикасы Этна муниципаль районы Кулле-киме авыл }цирлеге территориясенда

адреслар бирy, yзгарry hам юкка чьlгару (муниципаль хезмат кyрсатyнец административ

регламентын раслау турында " 2016 елныц 9 мартындагы З номерлы карарына yзгарешлар hам

остамэлар керryryрында)

,щаулат гражданлык хезматкэрларенец хезмэтта yз-yзен тоryга куелган талапларне yгаy haц

манфагатьлар конфликтын тартипка салу буенча Татарстан Республикасы Санагать haМ саyда

министрлыгыныц комиссиясе утырышы протоколы (09.01.2о16) "Этна муниципаль районы Кулле-

Киме авыл }цирлеге башкарма комитеты "

кАРАР БИРЭ:

1.Татарстан Республикасы Этна муниципаль районы Кулле-Кимеавыл }цирлеге башкарма

комитетЫ }t{,итакчесеНец 2О16 елныЦ 9 мартындагы 3 номерлы карары белан расланган

ктатарстан Республикасы Этна муниципаль районы Кулле-киме авыл }цирлеге территориясенда

адреслар биру, узгарry hам гамалдэн чыгару)) муни.ципаль хезмат кyрсатyнец административ

регламентына тубандаге yзгарешлар hэм остамалар керry хакында:

1) 2 статьяныц 2.14 пунктына тубандаге эчталекле сYзтезма остарга:

к flаулат хезматларе кyрсатyче органнар hэм муниципаль хезматлар кyрсаryче органнар

мора}цагать итyчедэн талап итарга хокуклы ryгел:

1} даyлат hам муниципаль хезматлар кyрсаryгэ байле равешта барлыкка кила торган

менасабатларне щайга сала торган норматив хокукый актлар белан каралмаган документларны

hам магьлyматны яиса гамалларне гамалга ашыру, такъдим иry яиса гамалга ашыру;

2\ документлар haМ магълyмат, шул исаптан моран{агать итyче тарафыннан даyлат hам

муниципаль хезмат кyрсэryлар очен тyлаy кертелyен раслый торган документлар ьам

белешмалар тапшыру. Мера>цагать иryче кYрсателган документларны hам магьлYматны пЩаулат

хезматларе кyрсэryче органнарга hэм муниципаль хезматлар кyрсатyче органнарга yз

инициативасы буенча тапшырырга хокуклы;

3) дэyлат haц муниципаль хезмат кyрсаryлар алу очен киракле ьам башка даyлат органнарына,

я{ирле Yзидара органнарына морэ}{агать итy белан байле гамалларне, шул исаптан мондый

хезматлар kypcary нати}кэсенда кyрсэтела торган документларны hам магьлyматны алудан тыш,

гамалга ашырУ (2010 елнЫ ц27 июлеНдаге 210-Ф3 номерлЫ ФедералЬ законныЦ 9 статьясындагы 1

елешенда кYрсателгаН исемлекларга кертелган документлар hам мэгьлYмат алудан тыш);

4) даyлат яки муниципаль хезмат kypcary очен киракле документларны кабул итудан баш

тартканда яиса даyлат яки муниципаль хезмат кyрсаryда, тубандаге очраклардан тыш,

документларныц булмавы hам (яиса) тогэллеге кyрсателмаган документлар haц магьлyмат

тапшыру, аларныц булмавы ьам (яиса) дорес булмавы ьом (яиса) булмавы кyрсателмаган:



а) даYлат яки муниципаль

даyлат яки муниципаль :

хезмат кyрсаry турында гаризаны беренче тапкыр тапшырганнан соц,

хезмат кyрсаryга кагылышлы норматив хокукый актлар талапларен

YзгартY;

б) даyлат яки муниципаль хезмат kypcary ryрында гаризада хаталар hам моран{,эгать иryче

тарафыннан даYлат яки муниципаль хезмат KYpcaTy очен киракле документларны кабул иryдан

баш тартканнан соц бирелган документларда яиса даyлат яки муниципаль хезмат кyрсаry haц

электакъдим ителгэн документлар комплектына кертелмаган документларда хаталар булу;

в) документларны кабул итyдан баш тартканнан соц яки магьлyматны ,щаулат яки муниципаль

хезмат кyрсаry очен киракле документларны кабул итyдан баш тартканнан соц яиса дэyлат яки

муниципаль хезмат кyрсатyдан баш тартканнан соц yзгарry;

г) даyлат яки муниципаль хезмат kypcary очен киракле документларны кабул иryдан баш тарткан

очракта яиса муниципаль хезмат кyрсатyче органныц вазыйФаи заты тарафыннан имзаланган

хаталы яиса хокукка каршы гамаллар (гамэл кылмау) фактын (билгеларе) ачыклау, бу хакта

муниципаль хезмат кyрсатyче орган н{итэкчесе имзасы белан язма равешта муниципаль хезмат

кYрсаryче органныц язма равешта раслый торган фактны (билгеларе) ачыклау.,

2ОlО елныц 27 июлендаге 210-ФЗ номерлы Федераль законныц 16 статьясындагы 1.1 елешенда

каралган даyлат яки муниципаль хезмэт kypcary очен киракле документларны кабул иryдан баш

тарткан очракта, моран{агать иryчега хабар итела, шулай ук китерелган уцайсызлыклар очен гафу

угенэ.))
2)5.3 статьяныц 5.З пунктындагы З абзацы "каралмаган Документлар" сYзларен "документлар яки

магьлYмаТ яиса гамаЛлэр башкаРу, тамаша яиса гамаЛга ашырУ каралмагаН гамаллар башкару"

сYзларена алма штырырга||;

3)5.З статьяныц 5.3 пунктларына ryбандаге эчталекле абзац остарга::

(- даyлат яки муниципаль хезмат кyрсаry натин{алэре буенча документлар бирч вакытын яки

тартибен бозу;

- агар ryктаry нигезларе федераль законнар haМ алар нигезендэ кабул ителган Россия

Федерациясенец башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары hэм

башка норматив хокукый актлары, муниципаль хdкукый актлар белан каралмаган Qулса , даyлат

яки муниципаль хезмат kypcaryHe ryктатып тору. Курсателган очракта мбран{,эгать иryче

тарафыннан карарларга haM гамалларена (гамал кылмавына) судка кадар шикаять бирy

(федераль законнарда билгеланган тартипта тиешле дэyлэт яиса муниципаль хезмат кyрсаryлар

KYpcaTY функчиясе йекланган Башкарма комитетка, карарларга haM гамалларена (гамал

кылмавына) шикаять биру мемкин,

- даyлат яки муниципаль хезмат кyрсатканда мора}t{эгать иryчедан документлар яки магьлyмат

булмау haц (яки) дорес булмавы, даyлат яки муниципаль хезмат kypcaTy очен киракле

документларны кабул иryдан бащ тартканда яиса даyлат яки муниципаль хезмат кyрсатканда,

кYрсаryлардэн баш тартканда кYрсателмаган яиса, 2ОlО елныц 27 июлендаге 2!0 -ФЗ номерлы

Федераль законныц 7 статьясындагы 1 елешенец 4 пунктында каралган очраклардан тыш"

курсателган очракта моран{агать иryче башкарма комитет, Башкарма комитет хе3маткарена судка

кадар (судтан тыш) карарларга hам гамалларена (гамал кылмавына) шикаять биру тиешле даyлат

яиса муниципаль хезмэтлар кyрсатy вазыйфасы йеклана торган башкарма комитетка, карарларга

haц гамалларено (гамал кылмавына) шикаять биру 2010 елныц 27 июлендаге 210 -Ф3 номерлы

Федераль законныц 16 статьясындагы 1.з олешенда билгеланган тартипта тулысынча йекланган

очракта момкин,)

4) 5 статьяныц 5.10 пунктын тубандаге редакциядэ баян итарга:

к5.].0. Шикаять алеге статьяныц 5.9 пунктында кYрсателган мора}цагать иryчега тиешле дара}цада

канагатьландерелерга тиешле дип танылган очракта, даyлат яиса муниципаль хезмат кyрсатканда

ачыкланган }цитешсезлекларне кичекмастан бетеру максатларында даyлат хезмате кyрсэryче

орган тарафыннан гамалга ашырыла торган гамэллар ryрында магьлyмат бирела, шулай ук



китерелгэн уцайсызлыклар ечен гафу yтена hам мерэх{агать итyчегэ даyлат яисэ муниципаль
хе3мат kypcary максатларында башкарылырга тиешле алга таба гамаллар турында магьлyмат
кYрсэтела.D

5) 5 статьяга ryбандаге эчталекле пунктлар остарга::
к5.1]". Шикаять алеге статьяныц 5.9 пунктында кYрсателган мерах{агать иryчега }цавапта
канагатьланерга тиеш ryгел дип танылган очракта кабул ителган карарныц сабапларе ryрында
далилланган ацлатмалар, tUулай ук кабул ителган карарка шикаять биру тартибе ryрында
магьлyмат бирела.>

5.12. Шикаятьне карау барышында яиса карап тикшерy натищаларе буенча административ хокук
бозу составы билгеларе яки }цинаять билгеларе билгеланганда, lликаять карау буенча вакалатлар
бирелган хе3маткар булган материалларны кичекмастэн прокуратура органнарына юллый.>

2. Билгеланган тартипта алеге карарны Этна муниципаль районы сайтында урнаштыру юлы белан
халыкка игьлаН итарга atnya@tatar.ru haм Татарстан Республикасы Этна муниципаль районыныц
к Кулле-Киме а выл }ци рлеге )) ал ь бе рэмле ге не ц ма гьлyмат сте ндл а ры нда булды р ы рга.
З. Олеге карарнын уг

Кулле-Кимеавыл }t(и

Бащкарма комитеты Гараев Х.Х.
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