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 КАРАР 

 

Эшкуарлык өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларына үзгәрешләр кертү турында 

 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы  “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында” Федераль закон нигезендә  Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 

елның 27 ноябрендәге 264 номерлы  «Эшкуарлык өлкәсендә муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү административ регламентларын раслау турында» карары белән расланган  

Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (1 нче кушымта)); 

Муниципаль милектә булган өслекле су объектын яки аның бер өлешен файдалануга 

бирү турында Карар бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына (2 нче кушымта); 

Муниципаль милектә булган җирләрдә стационар булмаган сәүдә объектларын 

аукцион үткәрмичә урнаштыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына (3 нче кушымта)); 

Авиация эшләрен башкаруга, парашют сикерүләрен, һава судноларының 

демонстрацион очуларын, пилотсыз очу аппаратлары очуларын, җирлек территориясе 

өстеннән бәйләүле аэростатларны күтәрүне рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентына (4 нче кушымта)); 

Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә, индивидуаль 

эшмәкәрләргә, физик затларга - товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә 

субсидияләрдән тыш) субсидияләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына (5 нче кушымта); 

Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентына (6 кушымта); 

Муниципаль берәмлек чикләрендә тулысынча яки өлешчә җирле әһәмияттәге юллар 

буйлап уза торган маршрутлар буенча авыр йөкләрне, зур габаритлы йөкләрне автомобиль 

йөртүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына 

(7 нче кушымта); 

Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларында файдаланучыларга автомобиль 

юлларының торышы турында мәгълүмат бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына (8 нче кушымта); 

Муниципаль преференцияләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына (9 нчы кушымта); 



Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль милекне биләү һәм (яки) 

файдалануга тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына (10 нчы кушымта),  

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

  5.1 пунктта беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1. Шикаять кәгазьдә, муниципаль хезмәт күрсәтүче органга электрон формада, 

күпфункцияле үзәк яисә дәүләт хакимиятенең тиешле органына (җирле үзидарә органына), 

шулай ук " дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 

оешмаларга бирелә. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаятьләре югары органга (булган очракта) бирелә яки аның 

булмаганда турыдан-туры муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан 

карала. Күп функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. 

Күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр 

Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белән вәкаләтле күпфункцияле 

үзәкне гамәлгә куючыга яисә вазыйфаи затка тапшырыла. «Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр әлеге оешма 

җитәкчеләренә бирелә. Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге 

очракларда да мөрәҗәгать итә ала:» 

2.Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырып чыгарырга 

һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны территориаль үсеш җитәкчесе 

урынбасары Ш.Ш. Гаффаровка йөкләргә. 

 

Руководитель                                                                                  А.Н. Гибадуллин      

   


