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2018 елның 18 декабрендәге “Документларның 

күчермәләренең һәм алардан өземтәләрнең 

дөреслеген таныклау буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентын раслау 

турында”гы Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Тәмте авыл җирлеге Башкарма 

комитетының 16 номерлы Карары белән расланган 

документларның күчермәләренең һәм алардан 

өземтәләрнең дөреслеген таныклау буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына үзгәрешләр кертү турында  

  

            2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы  Федераль закон, 

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

күрсәтүне оештыру турында”гы Федераль закон, “Җирлекләрнең җирле 

Администрацияләре башлыклары һәм җирлекләрнең җирле үзидарә 

органнарының махсус вәкаләтле вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль 

гамәлләр башкару тәртибе турында инструкцияне раслау турында”гы Россия 

Федерациясе юстиция Министрлыгының 2017 елның 6 июнендәге 97 номерлы 

Боерыгы нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Тәмте авыл җирлеге Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА:  

1 2018 елның 18 декабрендәге “Документларның күчермәләренең һәм алардан 

өземтәләрнең дөреслеген таныклау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең  

Административ регламентын раслау турында”гы Татарстан Республикасы Кама 



Тамагы муниципаль районы Тәмте авыл җирлеге Башкарма комитетының 16 

номерлы Карары белән расланган документларның һәм аларның күчермәләренең 

дөреслеген таныклау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына (алга таба – регламент) үзгәрешләр кертергә, һәм регламентның 2 

бүлегендәге 2.9 пунктының икенче баганасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“Хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезләр: 

1) мондый гамәл кылу Россия Федерациясе законнарына каршы килә; 

 

2) гамәл башка җирлек яисә муниципаль район җирле үзидарәсенең вазыйфаи 

заты тарафыннан   (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 яисә кирәкле 

вәкаләтләре булмаган вәкил, яшәү урыны буенча яисә җирлектә яки торак пунктта 

урнашкан торак пунктта теркәлмәгән граждан мөрәҗәгать итте; 

4) юридик зат исеменнән ясала торган алыш-биреш 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) нотариаль гамәлне башкару өчен тапшырылган документларда бәян 

ителгән фактлар, раслау Россия Федерациясе законнары нигезендә таләп ителгән 

очракта, Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә расланмаган.”. 

2. Әлеге Карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында игълан итәргә: 

- ТР, Кама Тамагы районы, Тәмте авылы, Октябрь урамы, 65 йорт (авыл 

җирлеге администрациясе бинасы), 

 ТР, Кама Тамагы районы, Тәмте авылы, 2 нче Октябрь урамы, 50 нче йорт 

(әдәният йорты бинасы, 

шулай ук әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама 



Тамагы муниципаль районының рәсми сайтының “Интернет” мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Тәмте   авыл   җирлеге   Башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Тәмте авыл җирлеге Советы рәисе                                       И. А. Зиновьев 


