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КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының
«Җир кишәрлекләрен милеккә түләүсез бирү хокукы булган затларны исәпкә кую

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау
турында " 2018 елның 24 декабрендәге 4441 номерлы карарына үзгәрешләр һәм

өстәмәләр кертү хакында

«Дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүне  оештыру  турында»  27.07.2010
елдагы 210-ФЗ номерлы Федераль  закон,  «Татарстан  Республикасы дәүләт  хакимияте
башкарма  органнары  тарафыннан  дәүләт  хезмәтләре  күрсәтүнең  административ
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2010 елның 2
ноябрендә кабул ителгән 880 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
карары,  Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының 2010 елның 13 ноябрендә
кабул ителгән карары нигезендә Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты карары
нигезендә  №  2027  «Лаеш  муниципаль  районы  муниципаль  хакимиятенең  башкарма
органнары  тарафыннан  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүнең  административ
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында» карар: 

1. Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының «җир кишәрлекләрен милеккә
бирү  хокукы  булган  затларны  исәпкә  кую  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
административ регламентын раслау турында» 2018 елның 24 декабрендәге 4441 номерлы
карарына кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 

2.  Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  веб-адрес
буенча  Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүмат  рәсми  порталында  бастырып
чыгарырга  (игълан  итәргә):  http://pravo.tatarstan.ru  һәм  Лаеш  муниципаль  районының
рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге адрес
буенча: http://laishevo.tatarstan.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Лаеш муниципаль районы Милек
һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе А.В. Масленниковка йөкләргә. 

Җитәкче                                                                  М. В. Фадеев

http://laishevo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы Лаеш 
муниципаль районы Башкарма 
комитетының 2019 елның 15 
августындагы 2211 номерлы 
 карарына Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының «Җир
кишәрлекләрен милеккә түләүсез бирү хокукы булган затларны исәпкә кую буенча

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында " 2018 елның 24
декабрендәге 4441 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

1. 2.5 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә: «Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен, шулай ук
мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  тапшырылырга  тиешле  муниципаль  хезмәт  күрсәтүләр  өчен
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр күрсәтү өчен законнар һәм башка норматив хокукый
актлар  нигезендә  кирәкле  документларның  тулы  исемлеге,  аларны  мөрәҗәгать  итүче
тарафыннан алу ысуллары, шул исәптән электрон формада да,  аларны бирү тәртибе, аларны
тапшыру тәртибе": ТР ЗК 32.1 ст.10 пунктында каралган: 

1) 1) мөрәҗәгать итүче паспорты; 
2) башка ата-ана паспорты (бу очракта, әгәр ата-аналар торалар никахта йә торалар, тик

бергә яши); 
3) ундүрт яшькә җиткән балаларның туу турында таныклык, шулай ук паспортлары.; 4)

баланы уллыкка алуны билгеләү турында суд карары (бала туу турында таныклыкта уллыкка
алучылар ата-ана буларак язылган очраклардан тыш); 

5)  опекун  яисә  попечительне  билгеләү  турында  опека  һәм попечительлек  органы  акты
(опека яки попечительлек билгеләнгән очракта));

 6) опека яки попечительлек (килешү буенча опека яки попечительлек гамәлгә ашырылган
очракта, опека яки попечительлек турында килешү); 

7) никахлашу турында таныклык (бу очракта, әгәр ата-аналар никахта торалар).» 2. ТР ЗК
32.1 ст. 12 п. нигезендә 2.9 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә: «Муниципаль хезмәт күрсәтүне
туктатып тору яки баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге: хезмәт күрсәтүне туктатып тору
өчен  нигезләр  каралмаган.  Мөрәҗәгать  итүче  әлеге  статьяның  10  пунктында  каралган
документлар  яки  мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  тапшырылган  документлар  тапшырмаган
очракта, мөрәҗәгать итүченең шәхси торак төзелешен башкару, шәхси ярдәмче хуҗалык (йорт
яны җир кишәрлеге), бакчачылык яки яшелчәчелек алып бару өчен җир участогы алуга хокукын
расламыйлар, җирле үзидарәнең вәкаләтле органы исемлеккә кертүдән баш тарту турында Карар
кабул итә 3. "V кисәк кертергә түбәндәге үзгәрешләр:

 3.1.  5.1  пунктның  1  абзацын  яңа  редакциядә  бәян  итәргә:  «5.1.  Муниципаль  хезмәт
алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы палата хезмәткәрләренең карарларына һәм
гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  судка  кадәр  тәртиптә  шикаять  бирергә  хокуклы.»  3.2.  5.1
пунктының 1 һәм 2 пунктчаларын яңа редакциядә бәян итәргә: 

"1)  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  турында  гарызнамәне  теркәү  вакытын,  27.07.2010  ел,
№210-ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән таләпне бозу;; 

2)  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  вакытын  бозу.  Күрсәтелгән  очракта  мөрәҗәгать  итүче
тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр
(судтан тыш) шикаять бирү, күпфункцияле үзәк хезмәткәренә (карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл  кылмавына)  шикаять  бирелгән  очракта,  27.07.2010  ел,  №210-ФЗ  Федераль  закон



статьясындагы  1.3  өлешендә  билгеләнгән  тәртиптә  тиешле  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтү
функциясе йөкләнгән очракта, мөмкин;» 

3.3. 5.2 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә: 2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять Лаеш муниципаль районының рәсми
сайтыннан,  "Интернет"  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәреннән,  күпфункцияле  үзәк  аша
почта аша җибәрелергә мөмкин. http://laishevo.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дәүләт һәм
муниципаль  хезмәтләр  порталы  (<url>)  www.uslugi.tatar.ru  яисә  дәүләт  һәм  муниципаль
хезмәтләрнең (функцияләрнең) Бердәм порталы www.gosuslugi.ru  шулай ук гариза  бирүченең
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең карарларына һәм
гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаятьне  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәре,  "Интернет"
мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрен,  күпфункцияле  үзәкнең  рәсми  сайтын,  Татарстан
Республикасы дәүләт  һәм муниципаль  хезмәтләр  порталын кулланып,  почта  аша юллый ала
(<url>). www.uslugi.tatar.ru яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) Бердәм
порталы  www.gosuslugi.ru  шулай  ук  гариза  бирүченең  шәхси  кабул  итү  вакытында  кабул
ителергә мөмкин. 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять, "Интернет"
мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрен,  әлеге  оешмаларның  рәсми  сайтларын,  Татарстан
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталын кулланып, почта аша җибәрелә ала
(<url>). www.uslugi.tatar.ru яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) Бердәм
порталы  www.gosuslugi.ru  шулай  ук  гариза  бирүченең  шәхси  кабул  итү  вакытында  кабул
ителергә мөмкин.» 3.4. 5.3 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:

 «5.3.  Муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органга,  күпфункцияле  үзәкне  гамәлгә  куючыга,
27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмадан
кергән шикаять йә югары орган (булган очракта) теркәлгән көннән соң унбиш эш көне эчендә
каралырга  тиеш,  ә  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  орган,  күп  функцияле  үзәк,  оешмаларга
27.07.2010  ел,  №210-ФЗ  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган,
документларны кабул итүдә мөрәҗәгать итүчедән йә җибәрелгән опечаткаларны һәм хаталарны
төзәтүдә яисә билгеләнгән срок бозылуга шикаять бирелгән очракта-ул теркәлгән көннән биш
эш көне эчендә.» 

3.5.  5.4  пунктны  яңа  редакциядә  бәян  итәргә:  «5.4.  Шикаятьтә  түбәндәге  мәгълүмат
булырга тиеш: 1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның
вазыйфаи  заты,  яисә  муниципаль  хезмәткәр,  КФҮ,  аның  җитәкчесе  һәм  (яки)  хезмәткәре,
оешмалар  исеме,  №210-ФЗ  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган,
аларның җитәкчеләре һәм (яки) хезмәткәрләре, аларның җитәкчеләре һәм (яки) хезмәткәрләре,
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган карарлар һәм
гамәлләргә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә;»

 2) мөрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта),
яшәү урыны турында белешмәләр йә мөрәҗәгать итүченең - физик затның исеме, урнашу урыны
турында  белешмәләр,  шулай  ук  элемтә  телефоны  номеры  (номеры),  электрон  почта  адресы
(адресы) һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап бирелергә тиешле почта адресы (булган очракта) ; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә
муниципаль  хезмәткәрнең,  күпфункцияле  үзәкнең,  күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренең,
оешмаларның, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган,
аларның  хезмәткәрләренең  шикаять  белдерелә  торган  карарлары  һәм  гамәлләре  турында
белешмәләр;

4)  мөрәҗәгать  итүче  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның,  муниципаль  хезмәт
күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк



хезмәткәренең,  оешмаларның,  оешмаларның  карары  һәм  гамәле  (гамәл  кылмавы)  белән
килешмәгән  дәлилләр  нигезендә  210-ФЗ  номерлы  Федераль  законның 16  статьясындагы  1.1
өлешендә  каралган.  Мөрәҗәгать  итүче  гариза  бирүченең  дәлилләрен  раслаучы  документлар
(булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.»
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