
                       

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ТАТАРСКО-ДЮМ-

ДЮМСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ТАТАР-ДӚМ- ДӚМ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ 

  

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ          КАРАР 
 

                    18 декабря 2019 г.       с. Татарский Дюм-Дюм           №19 
 
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Татар Дӛм-Дӛме авыл 

җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 июлендәге 9 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында  

"Административ регламентны раслау турында" 

агач һәм куаклар кисүгә, кронировкалауга яки утыртуга рӛхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү» 

 

Гамәлдәге законнарга туры китерү белән бәйле рәвештә Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Татар Дӛм-

Дӛме авыл җирлеге Башкарма комитетының 2016 елның 22 июлендәге 9 

номерлы «агач һәм куакларны кисүгә, кронировкалауга яки утыртуга рӛхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын 

раслау турында» гы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

 1.1. 1.1 Пункт. Агач һәм куакларны кисүгә, кронировкалауга яки 

утыртуга рӛхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына түбәндәге эчтәлекле абзац ӛстәргә:: 

 "Әлеге Административ регламент нигезләмәләре физик һәм юридик 

затларга милек хокукында булган җир кишәрлекләрендә агач һәм куакларны 

кискәндә, кронлаштырганда яки утыртканда барлыкка килә торган хокук 

мӛнәсәбәтләренә кагылмый». 

 1.2. 3 бүлегендәге 3.1 пунктның 6 пунктчасы тӛшереп калдырылырга 

тиеш. 

 1.3. 3.6.2 пункты. бүлек 3.6. Административ регламентны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«3.6.2. Башкарма комитет җитәкчесе рӛхсәткә (белдерүнамәгә) имза 

сала һәм мӛрәҗәгать итүчегә киләчәктә рӛхсәт бирү ӛчен җитәкче 

урынбасарына тапшыра. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 



Процедураның нәтиҗәсе: Башкарма комитет җитәкчесе кул куйган рӛхсәт ». 

 1.4. "Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү (судка кадәр) тәртибе» 

Административ регламентның 5 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 «5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең карарлары, гамәлләре 

(гамәл кылмавы) судка кадәр тәртиптә, Башкарма комитетка, муниципаль 

хезмәт күрсәтүдә катнашучы КФҮ белгечләренә - КФҮтә, КФҮне гамәлгә 

куючыга шикаять бирергә хокуклы. 

Мӛрәҗәгать итүче шикаять белән мӛрәҗәгать итә ала, шул исәптән 

түбәндәге очракларда: 

1) «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 

статьясында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы 

гарызнамәне теркәү срогын бозу;»; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта 

мӛрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм 

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

күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерелә торган очракта, тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

функциясе «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 

27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ӛлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йӛкләнгән булса, күп функцияле үзәк 

хезмәткәренә»; 

3) мӛрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү ӛчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, 

муниципаль хокукый актларда, муниципаль хокукый актларда тапшырылуы 

яисә гамәлгә ашырылуы каралмаган документларны яисә мәгълүматны таләп 

итү яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру.; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү ӛчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый 

актларда, мӛрәҗәгать итүчедә тапшырылган документларны кабул итүдән 

баш тарту; 

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актларында, 

муниципаль хокукый актларда баш тарту нигезләре каралмаган булса, 

Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта мӛрәҗәгать 

итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле 

үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерелә торган очракта, тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе 

«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 27.07.2010 

ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ӛлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йӛкләнгән булса, күп функцияле үзәк 

хезмәткәренә»; 



6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә мӛрәҗәгать итүчедән таләп; 

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның яисә муниципаль 

хезмәт күрсәтүче органның, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күп 

функцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның «дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.6 ӛлешендә каралган баш тартуы яисә аларның 

хезмәткәрләренең Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда бирелгән опечаткаларны һәм хаталарны тӛзәтү яисә мондый 

тӛзәтүләрнең билгеләнгән вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мӛрәҗәгать 

итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр күпфункцияле 

үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерелә торган очракта, тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе 

«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 27.07.2010 

ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ӛлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йӛкләнгән булса, күп функцияле үзәк 

хезмәткәренә»; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү 

вакытын яки тәртибен бозу;; 

9) 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 

мӛрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк карарларына һәм 

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

күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять белдерелә торган очракта, тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

функциясе «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 

27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ӛлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йӛкләнгән булса, күп функцияле үзәк 

хезмәткәренә»; 

10) муниципаль хезмәт күрсәтүне оештыру турында «27.07.2010 ел, 

№210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ӛлешенең 4 пунктында 

каралган очраклардан тыш, мӛрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль 

хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш 

тартканда,»дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 

27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ӛлешенең 4 

пунктында каралган очраклардан тыш, гариза бирүченең таләбе Күрсәтелгән 

очракта мӛрәҗәгать 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, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында»27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 
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статьясындагы 1.3 ӛлешендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йӛкләнгән очракта мӛмкин. 

5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазьдә, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органга, күпфункцияле үзәккә яисә күп функцияле үзәкне гамәлгә куючы 

(алга таба-күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы) булган гавами - хокукый 

белем бирүнең тиешле органына, шулай ук «дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 ӛлешендә каралган оешмаларга электрон 

формада бирелә. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр югарыдагы 

органга бирелә (булган очракта) йә ул булмаганда муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан турыдан-туры карала. Күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә. Күпфункцияле 

үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр 

күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Россия Федерациясе 

субъектының норматив хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка 

бирелә. Оешма хезмәткәрләренең «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ӛлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә бирелә. 

Шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша, "Интернет" мәгълүмат-

телекоммуникация челтәре, Алабуга муниципаль районының рәсми сайты 

аша җибәрелергә мӛмкин (http://городелабуга.рф Татарстан Республикасы 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталы (КФҮ), КФҮ 

рәсми сайты (<URL>) http://uslugi.tatar.ru/ Фәрит Мӛхәммәтшин: "бу ел 

безнең ӛчен уңышлы узды" http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул 

ителергә мӛмкин каршындагы шәхси кабул итү мӛрәҗәгать итүченең. 

Күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең тӛбәк порталыннан файдаланып, почта аша җибәрелә 

ала, шулай ук мӛрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул 

ителергә мӛмкин. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ӛлешендә каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәреннән, әлеге оешмаларның рәсми сайтларыннан, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүләрнең тӛбәк порталыннан файдаланып, җибәрелә ала, 

шулай ук мӛрәҗәгать итүчене шәхси кабул иткәндә кабул ителә ала. 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне 

гамәлгә куючыга кергән шикаять «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ӛлешендә каралган оешмада яисә югарыдагы орган 

теркәлгән кӛннән соң унбиш эш кӛне эчендә каралырга тиеш, ә дәүләт 

хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле 
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үзәк, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ӛлешендә 

каралган мӛрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдә йә җибәрелгән 

опечаткаларны һәм хаталарны тӛзәтүдә яисә билгеләнгән срок бозылуга 

шикаять бирелгән очракта - ул теркәлгән кӛннән биш эш кӛне эчендә 

5.4. Шикаять тиеш карап торырга түбәндәге мәгълүмат: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, йә муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның вазыйфаи заты, күп функцияле үзәк, аның җитәкчесе һәм 

(яки) хезмәткәре, оешмалар исеме, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ӛлешендә каралган, аларның җитәкчеләре һәм (яки) 

хезмәткәрләре, аларның җитәкчеләре һәм (яисә) хезмәткәрләре, карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган; 

2) мӛрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - 

булган очракта), яшәү урыны турында белешмәләр йә мӛрәҗәгать итүченең - 

физик затның исеме, урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә 

телефоны номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һәм мӛрәҗәгать 

итүчегә җавап бирелергә тиешле почта адресы (булган очракта) ; 

3) «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ӛлешендә каралган муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, йә 

муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең, оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә 

торган карарлары һәм гамәлләре турында белешмәләр; 

4) мӛрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 

муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, 

күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның, 

«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 

ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ӛлешендә каралган 

карары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләр. 

Мӛрәҗәгать итүче гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар 

(булган очракта) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мӛмкин. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән шартларны раслый торган 

документларның күчермәләре дә кушылырга мӛмкин. Бу очракта шикаятьтә 

аңа кушып бирелә торган документлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аңа муниципаль хезмәт күрсәтүне тапшырган кеше 

тарафыннан имзалана. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе 

кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны 

юкка чыгару, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда җибәрелгән опечаткаларны һәм хаталарны тӛзәтү, мӛрәҗәгать 

итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

алынуы каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендәге шикаять 

канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта. 
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5.8. Әлеге Регламентның 5.7 пунктында күрсәтелгән карар кабул 

ителгән кӛннән соң килүче кӛннән дә соңга калмыйча, мӛрәҗәгать итүчегә 

язма рәвештә һәм мӛрәҗәгать итүче теләге буенча электрон формада 

шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивацияле җавап җибәрелә. 

5.8.1. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, 

мӛрәҗәгать итүчегә җавапта муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, 

күпфункцияле үзәк яисә «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ӛлешендә каралган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, 

муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерү максатларында, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар ӛчен гафу 

үтенәләр һәм мӛрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт алу максатларында 

башкарырга кирәк булган алдагы гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.8.2. Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган 

очракта мӛрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре 

турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять 

бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ 

хокук бозу яки җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта, әлеге 

Регламентның 5.2 пункты нигезендә шикаятьләрне карау вәкаләте бирелгән 

хезмәткәр гамәлдәге материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына 

җибәрә».            

 1.5.Агач һәм куакларны кисүгә, кронировкалауга яки утыртуга рӛхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына 2 

нче кушымтада» милек хокукында миңа караган нәрсә " сүзләрен тӛшереп 

калдырырга. 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

Җитәкче                                             Р. Н. Бәдретдинов 
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