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КАРАР № 2 

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Олы Әтнә авыл җирлеге территориясендә 

адреслар бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару «муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында " 2016 елның 9 мартындагы 55 номерлы карарына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» 

Дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү һәм 

мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә 

министрлыгының комиссиясе утырышы протоколы (09.01.2016) “Әтнә муниципаль районы Олы 

Әтнә авыл җирлеге башкарма комитеты “ 

КАРАР БИРӘ: 

1.Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Олы Әтнә авыл җирлеге башкарма комитеты 

Җитәкчесенең 2016 елның 9 мартындагы 55 номерлы карары белән расланган «Татарстан 

Республикасы Әтнә муниципаль районы Олы Әтнә авыл җирлеге территориясендә адреслар бирү, 

үзгәртү һәм гамәлдән чыгару» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына 

түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында: 

1)2 статьяның 2.14 пунктына түбәндәге эчтәлекле сүзтезмә өстәргә: 

« Дәүләт хезмәтләре күрсәтүче органнар һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар 

мөрәҗәгать итүчедән таләп итәргә хокуклы түгел: 

1) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган 

мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актлар белән каралмаган документларны 

һәм мәгълүматны яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру, тәкъдим итү яисә гамәлгә ашыру; 

2) документлар һәм мәгълүмат, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтүләр өчен түләү кертелүен раслый торган документлар һәм 

белешмәләр тапшыру. Мөрәҗәгать итүче күрсәтелгән документларны һәм мәгълүматны Дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүче органнарга һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнарга үз 

инициативасы буенча тапшырырга хокуклы; 

3) дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләр алу өчен кирәкле һәм башка дәүләт органнарына, 

җирле үзидарә органнарына мөрәҗәгать итү белән бәйле гамәлләрне, шул исәптән мондый 

хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсендә күрсәтелә торган документларны һәм мәгълүматны алудан тыш, 

гамәлгә ашыру (2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 

өлешендә күрсәтелгән исемлекләргә кертелгән документлар һәм мәгълүмат алудан тыш); 

 

4) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тартканда яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүдә, түбәндәге очраклардан тыш, 



документларның булмавы һәм (яисә) төгәллеге күрсәтелмәгән документлар һәм мәгълүмат 

тапшыру, аларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) булмавы күрсәтелмәгән: 

а) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны беренче тапкыр тапшырганнан соң, 

дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләрен 

үзгәртү; 

б) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризада хаталар һәм мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тартканнан соң бирелгән документларда яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү һәм 

элек тәкъдим ителгән документлар комплектына кертелмәгән документларда хаталар булу; 

в) документларны кабул итүдән баш тартканнан соң яки мәгълүматны Дәүләт яки муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң яисә дәүләт яки 

муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң үзгәртү; 

г) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарткан 

очракта яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи заты тарафыннан имзаланган 

хаталы яисә хокукка каршы гамәлләр (гамәл кылмау) фактын (билгеләре) ачыклау, бу хакта 

муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе имзасы белән язма рәвештә муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның язма рәвештә раслый торган фактны (билгеләре) ачыклау.,  

 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш 

тарткан очракта, мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 

үтенә.» 

2)5.3 статьяның 5.3 пунктындагы 3 абзацы "каралмаган Документлар" сүзләрен "документлар яки 

мәгълүмат яисә гамәлләр башкару, тамаша яисә гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләр башкару" 

сүзләренә алмаштырырга"; 

3) 5.3 статьяның 5.3 пунктларына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:: 

«- дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 

тәртибен бозу; 

- әгәр туктату нигезләре 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 булса , дәүләт 

яки муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр шикаять бирү 

(федераль законнарда билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүләр 

күрсәтү функциясе йөкләнгән Башкарма комитетка, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять бирү мөмкин. 

- дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яки мәгълүмат 

булмау һәм (яки) дөрес булмавы, дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән баш тартканда яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

күрсәтүләрдән баш тартканда күрсәтелмәгән яисә, 2010 елның 27 июлендәге 210 –ФЗ номерлы 

Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш.. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче башкарма комитет, Башкарма комитет хезмәткәренә судка 

кадәр (судтан тыш) карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт 

яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнә торган башкарма комитетка, карарларга 

һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү 2010 елның 27 июлендәге 210 –ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулысынча йөкләнгән 

очракта мөмкин.» 

4)5 статьяның 5.10 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«5.10. Шикаять әлеге статьяның 5.9 пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә тиешле дәрәҗәдә 

канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатларында дәүләт хезмәте күрсәтүче 

орган тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук 

китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенә һәм мөрәҗәгать итүчегә дәүләт яисә муниципаль 

хезмәт күрсәтү максатларында башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында мәгълүмат 

күрсәтелә.» 

5)5 статьяга түбәндәге эчтәлекле пунктлар өстәргә:: 

«5.11. Шикаять әлеге статьяның 5.9 пунктында күрсәтелгән 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.» 

5.12. 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. Билгеләнгән тәртиптә әлеге карарны Әтнә муниципаль районы сайтында урнаштыру юлы белән 

халыкка игълан итәргә atnya@tatar.ru һәм Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районының  

« Олы Әтнә авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең мәгълүмат стендларында булдырырга. 

 

3. Әлеге карарнын утәлешен үз өстемә алам. 

 

 

Олы Әтнә авыл җирлеге  

Башкарма комитеты җитәкчесе:                                                                                Мухамедзянов  Р.Г. 


