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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  КАРАР 

 

17 октябрь  2019 ел                                                                                       №  52 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге башкарма комитеты карары 

белән расланган документлар 

күчермәләрен һәм алардан өземтәләрне 

таныклау буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең 2018 елның 15 декабрендә 

кабул ителгән 12 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 Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дэүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-

ФЗ номерлы Федераль закон, «Җирлеклҽрнең җирле администрациялҽре 

башлыклары һҽм җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнарының махсус вҽкалҽтле 

вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль гамҽллҽр башкару тҽртибе турында 

инструкцияне раслау хакында"  Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының 

2017 елның 6 июнендҽге 97 номерлы боерыгы нигезендҽ, Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге башкарма комитеты 
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1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге Башкарма комитетының «Документларның һҽм аларның 

күчермҽлҽренең тугрылыгын таныклау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 

административ регламентын раслау турында» 2018 елның 15 декабрендҽге 12 
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номерлы карары белҽн расланган документларның һҽм алардан өземтҽлҽр 

күчермҽлҽренең (алга таба – регламент) тугрылыгын таныклау буенча муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентына үзгҽрешлҽр кертергҽ һҽм 2 

регламентның 2.9 бүлегенең икенче пунктындагы багананы түбҽндҽге редакциядҽ 

биреп, бҽян итҽргҽ: 

"Хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору өчен нигезлҽр каралмаган. 

Баш тарту өчен нигезлэр: 

1) мондый гамҽл кылу Россия Федерациясе законнарына каршы килсҽ; 

2) гамҽл башка җирлек яисҽ муниципаль район җирле үзидарҽсенең вазыйфаи 

заты тарафыннан кылынса (мирас мөлкҽтен саклау буенча чаралар кабул итүгҽ 

карата һҽм кирҽк очракта алар белҽн идарҽ итү буенча чаралар күрүгҽ карата) яисҽ 

нотариус тарафыннан кылынса; 

3) нотариаль гамҽл кылу үтенече белҽн эшкҽ яраксыз граждан йҽ кирҽкле 

вҽкалҽтлҽре булмаган вҽкил, яшҽү урыны буенча яисҽ җирлектҽ яисҽ торак пунктта 

урнашкан торак пунктта теркҽлмҽгҽн граждан мөрҽҗҽгать итсэ; 

4) юридик зат исеменнҽн ясала торган алыш-аның уставында яисҽ 

Нигезлҽмҽдҽ күрсҽтелгҽн максатларга каршы килсҽ; 

5) килешү Россия Федерациясе законнары талҽплҽренҽ туры килмҽсҽ; 

6) нотариаль гамҽл кылу өчен тапшырылган документлар Россия Федерациясе 

законнары талҽплҽренҽ туры килмҽсҽ; 

7) нотариаль гамҽлне башкару өчен тапшырылган документларда бҽян ителгҽн 

фактлар, Россия Федерациясе законнары талҽп иткҽнчҽ, Россия Федерациясе 

законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланмаган  очракта.». 

2. Ҽлеге карарны адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат стендларында игълан 

итҽргҽ: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай авылы, 

Үзҽк урамы, 14; шулай ук хокукый мҽгълүматның рҽсми порталында һҽм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет” 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                           И.Х. Сәгдиев 


