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              2019 елның  29нчы июле                                      67-1 нче номерлы 
 
Татарстан Республикасы 
Буа муниципаль районы 
Татар Буасы авыл җирлегендә 
гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау  
регламентка үзгәрешләр кертү турында 

 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясе 
гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 2006 елның 2 маендагы 59-
ФЗ номерлы федераль законнар, «Татарстан Республикасында гражданнар 
мөрәҗәгатьләре турында» 2003 елның 12 маендагы 16-ЗРТ номерлы Татарстан 
Республикасы Законына карата, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының 
Татар Буасы авыл җирлеге Советы  

 
                                                                 КАРАР БИРӘ:  
 

1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Татар Буасы авыл җирлеге 
Советының 2014 елның 27 октябрендәге 1-52 нчы номерлы «Татарстан Республикасы Буа 
муниципаль районы Татар Буасы авыл җирлегендә гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау 
регламентка үзгәрешләр кертү турында» (2018 елның 5 мартындагы 45-1 нче номерлы, 
2018 елның 29 сентябрендә  55-2 нче номерлы карар редакциясендә) белән расланган 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Татар Буасы авыл җирлеге Советында 
гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау регламентына түбәндәге үзгәрешләр һәм 
өстәмәләр кертергә:   

1.1. Кисәк 6 нчы: 
6.1. нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«6.1. Граждан җирле үзидарә органы яисә вазыйфаи зат тарафыннан 

мөрәҗәгатьне караганда хокуклы: 
1) өстәмә документлар һәм материаллар тапшырырга йә аларны истребацияләү 

турында, шул исәптән электрон формада мөрәҗәгать итәргә.; 
2) әгәр бу башка затларның хокукларына, ирекләренә һәм законлы 

мәнфәгатьләренә кагылмаса, һәм күрсәтелгән документларда һәм материалларда 
дәүләт серен яисә федераль закон белән саклана торган бүтән серне тәшкил итүче 
белешмәләр булмаса, мөрәҗәгатьне карауга кагылышлы документлар һәм материаллар 
белән танышырга; 

3) «Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе 
турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясында 
күрсәтелгән очраклардан тыш, ә «Россия Федерациясе гражданнарының 
мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы 
Федераль законның 11 статьясындагы 5_1 өлешендә каралган очракта, аны бирү 
турындагы үтенеч белән мөрәҗәгать нигезендә, дәүләт органына, җирле үзидарә 
органына яисә вазыйфаи затка язма мөрәҗәгатьне яңадан күчерү турында хәбәрнамә 
алырга; 
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4) мөрәҗәгатьне Россия Федерациясе законнары нигезендә административ һәм 
(яки) суд тәртибендә карап тикшерүгә бәйле рәвештә мөрәҗәгать буенча кабул ителгән 
карарга яисә гамәлгә (гамәл кылмавына) карата шикаять белән мөрәҗәгать итәргә.; 

5) мөрәҗәгатьне карауны туктату турында гариза белән мөрәҗәгать итәргә.»; 
1.2. Кисәк 7.5 нче: 
7.5.6 пункты киләсе редакциядә өстәргә: 
«7.5.6. Миграция өлкәсендә Россия Федерациясе законнарын бозу очраклары 

турында мәгълүмат тупланган язма мөрәҗәгать Эчке эшләр өлкәсендә федераль 
башкарма хакимият органының территориаль органына һәм Россия Федерациясе 
субъектының иң югары вазыйфаи затына (Россия Федерациясе субъекты дәүләт 
хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесенә) «Россия Федерациясе 
гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында " 2006 елның 2 маендагы 59-
ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясындагы 4 өлешендә күрсәтелгән очрактан 
тыш, мөрәҗәгать җибәргән гражданга аның мөрәҗәгатен яңадан күчерү турында 
хәбәрнамә белән җибәрелә.». 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан 
Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында түбәндәге адрес буенча 
урнаштырылырга тиеш http://pravo.tatarstan.ru/ Татарстан Республикасы хокукый 
мәгълүмат рәсми порталында, шулай ук Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталына түбәндәге 
адрес буенча мөрәҗәгать итәргә була: http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 

 
 

Татарстан Республикасы 
Буа муниципаль районы 
Татар Буасы авыл җирлеге башлыгы                                                                    Р.Ф. Юсупов                                        

http://buinsk.tatarstan.ru/

