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Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 

2017 елның 11 сентябрендәге1222 номерлы карары (2019 елның 28 

июнендәге№871ред.)  белән расланган Лениногорск муниципаль районы торак 

пунктлары чикләрендә авиация эшләрен башкаруга, парашюттан сикерүгә, 

җирлек территориясендә аэростатлар күтәрүгә, һава судноларын демонтратив 

күтәрүгә, пилотсыз очу аппаратлары очышына, шулай ук  яңа редакциядәге 

аэронавигация мәгълүматы документларында мәгълүматлары басылмаган 

Лениногорск муниципаль районы торак пунктларында урнашкан 

мәйданчыкларда утырту (очу) өчен рөхсәт бирү турында Административ 

Регламентка үзгәреш кертү турында 
 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге №210-ФЗномерлы Федераль законны гамәлгә ашыру 

максатларында, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 2017 

елның 11 сентябрендәге1222 номерлы карары (2019 елның 28 

июнендәге№871ред.)   белән расланган Лениногорск муниципаль районы торак 

пунктлары чикләрендә авиация эшләрен башкаруга, парашюттан сикерүгә, 

җирлек территориясендә аэростатлар күтәрүгә, һава судноларын демонтратив 

күтәрүгә, пилотсыз очу аппаратлары очышына, шулай ук  яңа редакциядәге 

аэронавигация мәгълүматы документларында мәгълүматлары басылмаган 

Лениногорск муниципаль районы торак пунктларында урнашкан 

мәйданчыкларда утырту (очу) өчен рөхсәт бирү турында Административ 

Регламентына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

 

5.1 пунктының 5 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 

«ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



 

 

"5)федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һәм башка норматив хокукый актларында, 

муниципаль хокукый актларда баш тарту нигезләре каралмаган булса, дәүләт 

яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирелгән 

күпфункцияле үзәккә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 

133 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, мөмкин." 

5.1 пунктының 7 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, 

күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның, 210-

ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 11 өлешендә каралган 

оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең дәүләт яисә муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда бирелгән опечаткаларны һәм 

хаталарны төзәтүдән баш тартуы йә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын 

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 белдерелә торган очракта, тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе 210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 133 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йөкләнгән 

булса, мөмкин»; 

5.1 пунктының 9 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

субъектлары законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль 

хокукый актларда туктатып тору нигезләре каралмаган булса, дәүләт яисә 

муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. 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 

белдерелә торган очракта, тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

функциясе 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 133 

өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йөкләнгән булса, мөмкин;»; 

5.1 пунктының 10 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

10) мөрәҗәгать итүчедә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул 

итүдән баш тартканда, яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш 

тартканда, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

27.07.2010 ел, № 210-ФЗ 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган 



 

 

очраклардан тыш (алга таба 210 – ФЗ номерлы Федераль закон тексты буенча), 

документларның булмавы һәм (яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән таләп. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) 

шикаять бирү, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерелә торган күпфункцияле үзәккә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 133 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәт күрсәтүләр буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин .». 

2. Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында 

бастырырга һәм   Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында һәм 

Татарстан Республикасы рәсми хокукый мәгълүмат порталында  

(pravo.tatarstan.ru), гражданнар өчен мәгълүмат стендларында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарны контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

Җитәкче   Н.Р.Залаков 

И.Р.Хәйбрахманов 
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