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КАРАР 

«26» август 2019 ел                                                                                   № 26 

 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге башкарма 

комитеты карары белән расланган 

документлар күчермәләрен һәм 

алардан өземтәләрне таныклау 

буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең 2018 елның 14 декабрендә 

кабул ителгән 22 номерлы карары 

белән расланган  «Документлар 

күчермәсенә тугрылык һәм алардан 

өземтә алу буенча муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында»гы 

карарына үзгәрешләр кертү турында  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, «җирлекләрнең җирле 

администрацияләре башлыклары һәм җирлекләрнең җирле үзидарә 

органнарының махсус вәкаләтле вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль 

гамәлләр башкару тәртибе турында инструкцияне раслау хакында " Россия 

Федерациясе Юстиция министрлыгының 2017 елның 6 июнендәге 97 номерлы 

боерыгы нигезендә, җирле администрация башлыклары, муниципаль 

районнарның һәм махсус вәкаләтле вазыйфаи затлары җирле үзидарә органнары 

һәм муниципаль районнарның» Башкарма комитеты " Кирельск авыл җирлеге 

Кама-Тамагы муниципаль районы Татарстан Республикасы дәүләт советы КАРАР 

БИРӘ:  

        1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск 

авыл җирлеге Башкарма комитетының «документларның һәм аларның 

күчермәләренең тугрылыгын таныклау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында» 2018 елның 14 декабрендәге 22 
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номерлы карары белән расланган документларның һәм алардан өземтәләр 

күчермәләренең (алга таба – регламент) тугрылыгын таныклау буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр 

кертергә һәм 2 регламентның 2.9 бүлегенең икенче пунктындагы багананы 

түбәндәге редакциядә биреп, бәян итәргә: 

    "Хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезлэр: 

1) мондый гамәл кылу Россия Федерациясе законнарына каршы килә;                

          2) гамәл башка җирлек яисә муниципаль район җирле үзидарәсенең 

вазыйфаи заты тарафыннан кылына (мирас мөлкәтен саклау буенча чаралар кабул 

итүгә карата һәм кирәк очракта алар белән идарә итү буенча чаралар күрүгә 

карата) яисә нотариус тарафыннан кылына; 

3) нотариаль гамәл кылу үтенече белән эшкә яраксыз граждан йә кирәкле 

вәкаләтләре булмаган вәкил, яшәү урыны буенча яисә җирлектә яисә торак 

пунктта урнашкан торак пунктта теркәлмәгән граждан мөрәҗәгать итте; 

4) юридик зат исеменнән ясала торган алыш-аның уставында яисә 

Нигезләмәдә күрсәтелгән максатларга каршы килә; 

5) килешү Россия Федерациясе законнары таләпләренә туры килми; 

6) нотариаль гамәл кылу өчен тапшырылган документлар Россия 

Федерациясе законнары таләпләренә туры килми; 

7) факты, изложенные в документах, представленных для совершения 

нотариального действия, не подтверждены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

 2. Әлеге карарны адреслар буенча урнашкан мәгълүмат стендларында 

игълан итәргә:  

- Кирельск авылы, Гагарин урамы, 1 (административ бина) 

- Кирельск авылы  Гагарин ур., 14 (кибет «Раифа») 

- Кирельск авылы  Түбән урамы д. 6 (китапханә) 

- Ишем авылы, Үзәк урамы, 10 нчы йорт (авыл клубы), 

- Мордва Каратай авылы , Үзәк урамы, 7 нче йорт (бина КФҮ),  шулай ук 

хокукый мәгълүматның рәсми порталында һәм Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет " мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                        Ф.Я.Зиннәтуллин   
 

 

 
 


