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Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Юридик затларга (дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләргә 

субсидияләрдән тыш), индивидуаль 

эшкуарларга, физик затларга – товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргә субсидияләр бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау 

турында» 2013 елның 2 апрелендәге 534 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә 

субсидияләрдән тыш), индивидуаль эшкуарларга, физик затларга – товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә субсидияләр бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 

2013 елның 2 апрелендәге 534 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакындагы 

карарын «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (2019 елның 1 апреленә 

үзгәрешләр белән) белән тәңгәлләштерү  максатларында Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә:  

1. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү тәртибе» 5 бүлекне түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

«5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең, КФҮ, КФҮ 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять 

белдерү буенча судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

 



 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ 

5.1. Мөрәҗәгать итүчеләр – муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән 

файдаланучылар муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы вәкаләтле орган 

хезмәткәрләренең гамәлләрен (гамәл кылмауларын) судка кадәр тәртиптә шикаять 

бирергә хокуклы. 

5.2. Мөрәҗәгать итүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районы (шәһәр 

җирлеге, шәһәр округы) норматив хокукый актлары белән каралмаган 

документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлгә ашыру таләбе; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районы (шәһәр 

җирлеге, шәһәр округы) норматив хокукый актлары белән каралган 

документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) 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 очракта муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту; 

6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районы (шәһәр 

җирлеге, шәһәр округы) норматив хокукый актларында каралмаган түләү алу); 

7) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 

җибәрелгән опечаткалар һәм хаталарны төзәтүдән баш тарту яисә мондый 

төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу. 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү 

вакытын яки тәртибен бозу; 

9) 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 очракта муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. 

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яисә 

мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт 

күрсәтү өлкәсендә күрсәтүләрдән баш тартканда күрсәтелмәгән яисә, 210-ФЗ 

номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган 

очраклардан тыш, күрсәтелгән документларның булмавы һәм (яисә) дөрес 

булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы. 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 



вазыйфаи затының карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять 

кәгазьдә яки электрон формада бирелә. 

Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" челтәрен, муниципаль 

берәмлекнең рәсми сайтын кулланып җибәрелә ала (http://www 

pestreci.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

бердәм порталы (http://uslugi.tatarstan.ru ), дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең 

бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru ), шулай ук мөрәҗәгать 

итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин. КФҮнең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, КФҮнең рәсми сайты, Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр (функцияләр) Бердәм порталы ярдәмендә почта аша 

җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясында каралган оешмаларның, шулай ук аларның хезмәткәрләренең 

карарларына һәм гамәлләренә карата шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәре, әлеге оешмаларның рәсми сайтларыннан, Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталыннан, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталыннан файдаланып җибәрелә 

ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә 

мөмкин. 

5.4. Шикаятьне карау срогы-аны теркәү көненнән унбиш эш көне. 

Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, вазыйфаи затының, КФҮнең, 210-ФЗ 

номерлы Федераль законның 16 статьясында каралган оешмаларның мөрәҗәгать 

итүчедән документлар кабул итүдән баш тартуы яисә җибәрелгән мөһер һәм 

хаталарны төзәтү яисә билгеләнгән срокта мондый төзәтүләр бозылган очракта - 

аны теркәү көненнән соң биш эш көне эчендә. 

5.5. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

1) шикаять белдерелә торган хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче 

вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәренең, КФҮ, аның җитәкчесенең, 

карарларының һәм гамәлләренең (гамәл кылмау) атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), 

мөрәҗәгать итүченең яшәү урыны турында мәгълүмат - физик зат яисә исеме, 

мөрәҗәгать итүченең урнашу урыны турында мәгълүмат - юридик зат, шулай ук 

элемтә өчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) 

һәм җавап бирүчегә җибәрелергә тиеш почта адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның шикаять белдерелә торган 

карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр, КФҮ хезмәткәре, КФҮ хезмәткәре 

турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче хезмәт күрсәтүче органның карары һәм гамәле (гамәл 

кылмау), хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр, 

КФҮ, аларның хезмәткәрләре белән килешмәгән дәлилләр. 

5.6. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 

күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган 

документлар исемлеге китерелә. 

http://uslugi.tatarstan.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе 

кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 

чыгару, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 

мөһер һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлар белән каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә 

дә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта. 

5.8. Әлеге Регламентның 5.7 пунктында күрсәтелгән карар кабул ителгән 

көннән соң килүче көннән дә соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язма формада 

һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча шикаятьне карау нәтиҗәләре турында 

дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган 

җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатларында вазыйфаи затларның 

гамәлләре турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенәләр һәм муниципаль хезмәт алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә 

алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.10. Шикаять 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. 

5.11. 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». 

4. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында http:/ 

www.pestreci.tatarstan.ru  һәм «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә: 

http://pravo.tatarstan.ru урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга (халыкка 

игълан итәргә). 

    5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы рәисе Г. П. Товкалевка 

йөкләргә. 

 

 

  

Муниципаль район  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                   А. В. Хәбибуллин 

 

 

 

 

 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

