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ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитетының  

2018 елның 10 июлендәге 185/ИК-п номерлы карары 

белән расланган  җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше 

планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына  үзгәрешләр кертү турында  

 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»  Федераль законны гамәлгә ашыру 

максатларында, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге 

1221 номерлы «Адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару Кагыйдәләрен раслау 

турында»гы,  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 2 

ноябрендәге 880 номерлы «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»гы  карарына таянып, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты  

 

                                   КАРАР   БИРДЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Административ регламентларны раслау турында» 2018 елның 10 июлендәге 

185/ИК-п номерлы карары белән расланган  җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше 

планын әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына (12 нче кушымта) түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

 

1.1. 2.4 пунктын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Буинск 



 

 

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. 

Гариза теркәлгәннән 

соң 13 көн1  эчендә 

Элек расланган җир 

кишәрлегенең шәһәр 

төзелеше планының 

дубликатын бирү 

гаризасы кергәннән 

соң 4 көн эчендә, әмма 

10 календарь көннән 

дә артык түгел. 

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү вакытын 

туктатып тору 

каралмаган 

ч.6 ст.57.3 РФ Шәһәр 

төзелеше кодексы, 

57.3 статясы, 6 өлеше 

 

 

1.2. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләрендә административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре»  6 

пунктын өстәргә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

6. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре 

 

6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеген тасвирлау 

түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә 

мәгълүмат бирү; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны 

кабул итү һәм теркәү; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, ведомствоара 

запрослар формалаштыру һәм җибәрү, шул исәптән комплекслы ведомствоара 

запрос  алу буенча да;  

4) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә, мөрәҗәгать 

итүченең файдаланылган көчәйтелгән квалификацияле цифра электрон  

имзасының чынлыгын тикшерү; 

5) документлар белән Башкарма комитетка гариза җибәрү; 

6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү. 

 

 

                                                           
 



6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мөрәҗәгать итүчегә хәбәр 

итү 

Гариза бирүче күпфункцияле узәккә шәхсән, телефон һәм (яки) электрон 

почта аша муниципаль хезмәт алу тәртибе турында консультацияләр алу өчен 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

Гариза бирүчегә күпфункцияле узәк белгече, шул исәптән муниципаль 

хезмәт алу өчен тәкъдим ителә торган документларның составы, формасы һәм 

башка сораулар буенча да мәгълүмат бирә, кирәк булганда гариза бланкын 

тутыруда ярдәм итә. 

Гариза бирүче күпфункцияле үзәк сайтыннан ирекле файдалану юлы белән 

муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат ала  ала 

http://mfc16.tatarstan.ru/ 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итү көнендә 

гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителә торган документларның составы, 

формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең башка мәсьәләләре буенча 

мәгълүмат. 

6.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү 

6.3.1. Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат аша яки электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтү турында язмача гариза бирә һәм күпфункцияле үзәктә 

әлеге Регламентның  2.5 пункты нигезендә документлар тапшыра  

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон формада Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша җибәрелә. 

Электрон формада алынган гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла. 

6.3.2. Гаризалар кабул итүче күпфункцияле үзәк  белгече,  күпфункцияле 

үзәк   эше Регламентында каралган процедураларны гамәлгә ашыра.  

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар эше күпфункцияле үзәк  

Регламентында билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза 

6.4. Документлар пакетын формалаштыру  

6.4.1. Күпфункцияле үзәк   белгече күпфункцияле үзәк    эше регламенты 

нигезендә: 

мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә 

файдаланылган көчәйтелгән квалификация цифра электрон имзасының 

чынбарлыгын тикшерә; 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән 

комплекслы ведомствоара запрос алу буенча да, ведомствоара запросларны 

формалаштыра һәм җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар күпфункцияле үзәк   эше 

Регламентында билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: юнәлдерелгән запрослары. 

Результат процедур: направленные запросы. 

http://mfc16.tatarstan.ru/


6.4.2. Күпфункцияле үзәк   белгече запросларга җаваплар алгач, документлар 

пакетын формалаштыра һәм аны, регламентта билгеләнгән тәртиптә, башкарма 

комитетка җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнгән процедуралар күпфункцияле үзәк эше 

Регламентында билгеләнгән срокларда гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән документлар 

6.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү 

6.5.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен Башкарма комитеттан алганда, КФҮ 

белгече аны билгеләнгән тәртиптә терки. Гаризада күрсәтелгән элемтә ысулыннан 

мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) гаризада күрсәтелгән  муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итә. 

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар Башкарма комитеттан 

документлар кергән көнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итү. 

6.5.2.  КФҮ белгече мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирә. 

Әлеге пункт белән билгелә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче килгән 

көнне КФҮ эше Регламентында билгеләнгән срокларда чират тәртибендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: бирелгән муниципаль хезмәт нәтиҗәсе 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән законлы көченә керә Һәм 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында  

http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре Порталында Интернет мәгълүмат- телекоммуникация челтәрендә 

http://buinsk.tatarstan.ru. адресы буенча районның рәсми сайтында 

урнаштырылырга тиеш.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә йөклим. 

 

 

Җитәкче                                                                                                Р.Р. Камартдинов 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
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