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Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Ишеевоавыл җирлеге 
Башкарма комитетының 2018 елның 14 декабрендәге 17 номерлы «Татарстан 
Республикасы Апас муниципаль районы Бакырчы авыл җирлеге Башкарма 

комитетының муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын 
раслау турында " карарына үзгәрешләр кертү хакында 

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында, 
"Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт 
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен 
раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 
карарларына үзгәрешләр кертү хакында" 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә Татарстан 
Республикасы Апас муниципаль районы Ишеево авыл җирлеге башкарма комитеты карар 
итә: 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Ишеево авыл җирлеге 
Башкарма комитетының 2018 елның 14 декабрендәге 17 номерлы «муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» гы карарына 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карарларны 1.3. пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.3. Нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламенты: ышаныч кәгазен таныкллау, күчемсез милек белән эш итү 
ышанычнамәсеннән тыш (3 нче кушымта).». 

2.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Ишеево авыл җирлеге 
Башкарма комитетының «муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 
регламентларын раслау турында» 2018 елның 14 декабрендәге 17 номерлы карары 
белән расланган нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: васыятьнамәне яки 
ышанычнамә таныклыгын (3 нче кушымта): 

Исемне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

а) " нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
Административ регламенты: ышаныч кәгазен таныклау, күчемсез милек белән эш 

итү ышанычнамәсеннән тыш.»; 

б) 1.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге Административ регламенты (алга таба – 
Регламент) нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт күрсәтү стандартын һәм 
тәртибен билгели: ышаныч кәгазен таныклау, күчемсез милек белән идарә итүгә 
ышанычнамәдән тыш (алга таба – муниципаль хезмәт).»; 

 

в) 2.1 пункты түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



2.1. Муниципаль 
хезмәтнең исеме 

Нотариаль гамәлләр кылу: ышаныч кәгазен 
таныклау, күчемсез милек белән идарә итүгә 
ышанычнамәдән тыш 
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г) 2.3. пункты түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

2.3.Муниципаль хезмәт 
күрсәтү нәтиҗәсенең 
тасвирламасы 

     Нотариаль гамәлләр кылу: ышаныч кәгазен 
таныклау, күчемсез милек белән идарә итүгә 
ышанычнамәдән тыш. 

 Нотариаль гамәлләр башкарудан баш тарту 

 

д) 2.4 пункты түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

2.4.Муниципаль хезмәт 
күрсәтү вакыты, шул 
исәптән муниципаль 
хезмәт күрсәтүдә 
катнашучы оешмаларга 
мөрәҗәгать итү 
кирәклеген исәпкә алып, 
туктатып тору 
мөмкинлеге Россия 
Федерациясе законнары 
белән каралган очракта, 
муниципаль хезмәт 
күрсәтүне туктатып тору 
вакыты 

 
  Ышаныч кәгазен таныклау, күчемсез милек 
белән идарә итү турындагы ышанычнамәдән тыш, 
мөрәҗәгать иткән көннән алып бер эш көне 
эчендә тормышка ашырыла. 
Хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында Карар 
кабул ителгән очракта, мөрәҗәгать иткән көннән 
биш эш көне эчендә. 
Нотариаль гамәл кылуны кичектерү турында 
Карар кабул ителгән очракта, мөрәҗәгать иткән 
көннән биш эш көне эчендә. 

 Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып 
тору каралмаган 

 

е) 2.10 пунктында 4 пунктчаны үз көчен югалткан дип танырга. 

ж) 3.3.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.3.1. Мөрәҗәгать итүче, күчемсез милек белән идарә итүгә ышанычнамәләреннән тыш, 
ышанычнамә таныклыгы буенча нотариаль гамәлләр кылу турында шәхсән үзе язмача 
гариза бирә һәм әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә авыл башкарма комитетына 
документлар тапшыра.». 

з) 3.4.1. пунктында тугызынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Процедураларның нәтиҗәсе: ышаныч кәгазен таныклау, күчемсез милек белән эш 
итү ышанычнамәсеннән тыш.»; 

3.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының рәсми сайтында җирлек бүлегендә 
бастырырга. 

4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 
 

Ишеево авыл  

җирлеге башлыгы            Р.Р. Сатдинов 

 


