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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

          18.10.2019                                                                  № 885 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Объектның архитектура-

шәһәр төзелеше йөзен килештерү турында 

Карар бирү» муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын 

раслау турында» 2017 елның 7 июнендәге 

581 номерлы карары белән расланган 

«Объектның архитектура-шәһәр төзелеше 

йөзен килештерү турында карар бирү» 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Объектның архитектура-шәһәр төзелеше йөзен килештерү турында 

Карар бирү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» 2017 елның 7 июнендәге 581 номерлы карары белән расланган 

«Объектның архитектура-шәһәр төзелеше йөзен килештерү турында карар бирү» 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (алга таба - регламент) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 



1.1. регламентның 5.1 пунктындагы 9, 10 пунктчаларын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«9) әгәр федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

туктатып тору нигезләре каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып 

тору. Күрсәтелгән очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять бирү карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять бирелә торган күпфункцияле үзәккә «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән яисә муниципаль хезмәт 

күрсәтүдән баш тартканда дөрес булмавы һәм (яки) булмавы күрсәтелмәгән 

документлар яисә мәгълүмат таләп итү, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш. 

Күрсәтелгән очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 

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

шикаять бирү карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирелә 

торган күпфункцияле үзәккә «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү буенча функция йөкләнгән очракта мөмкин.». 

2. Әлеге карарны «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында бастырып 

чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Җитәкче                                                                                                     Р.М. Заһидуллин 

 


