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Татарстан Республикасы Саба муниципаль

районы Эзмо авыл щирлеге башкарма
комитетыныц 2017 нче елныц 15 нче

мартында кабул ителгэн 1 1 нче номерлы карары

белэн расланган <татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Эзмэ авыл }кирлеге

башкарма комитеты тарафыннан <Тозелган

территориялэрне YcTepY ечен щир кишэрлекларе
бирy " муниципаль хезмэт кyрсэтyнец административ

регламентына yзгарешлэр kepTy турында

<,Щаулэт haM муниципаль хезмэтлэр KYpcaTyHe оештыру турында>> 27 ,07 ,2010 ел,

Ns2,10-ФЗ Федераль законга туры китерy максатыннан, Татарстан Республикасы

саба муниципаль районы Эзмэ авыл жирлеге башкарма комитеты

Карар итте:j Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Эзма авыл )t{ирлеге

башкарма комитетЫныц .2017 нче елныц 15 нче мартында кабул ителгон'11 нче

номерлы карары белон расланган "татарстан Республикасы Саба муниципаль

районы Эзмэ авыл )цирлеге башкарма комитеты тарафыннан <<тезелган

территорияларне ycтepy очен щир кишарлекларе бирyu муниципаль хезмат

кyрсэтyнец адм ин истратив регламенты на тубэндэге yзгэрешлэрне кертергэ:
,1.1. 5 булекне тубандэгеча бэян итэргэ:

,, V. муниципаль хезмэт кYрсатyче органнарныц, шулай ук аларныц вазыйфаи

затларыныц, муниципаль хезмоткэрлэрнец карарларына hэм гамаллэренэ (гамэл

кылмауларына) шикаять бирунец судка кадар (судтан тыш) тартибе,

5.1, Меращегать итyче муниципаль хезмат кyрсэтy тэртибе бозылуга, шул исэптэн

тубандаге очракларда шикаять белан мерацэгать ито ала:



1) муниципаль хезмэт KYpcoTY турында морэщэгать итYченец Yтенечен TepKaY
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмэт кYрсэтY вакытын бозу;
3) мерэ>цэгать итYчедэн муниципаль хезмат кYрсэтY ечен Россия Федерациясе,
ТатарстаН РеспублИкасы, Саба муниципаль районыныц норматив хокукый
актларында кyрсателмэган яисэ гамэлгэ ашырылмаган документларны яисэ
магълYматны алу яисэ гамэлгэ ашыру талобе;
4) мера>цэгать итyченец муниципаль хезмат kypcoтy ечен Россия Федерациясе,
татарстан Республикасы, Саба муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралган документларны кабул итYдэн баш тартуы;
5) федераль 3аконнарда haM алар нигезендэ кабул ителгэн Россия
ФедерацИясенец, ТатарстаН Республикасыныц башка норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый актларда баш тарту нигезлэре каралмаган
булса, Муниципаль хезмэт кyрсотyдэн баш тарту.;
6) муниципаль хезмат кYрсэткэндэ меращэгать итYченец Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган тyлэвен талэп итyе;
7) Башкарма комитетныц, Бащкарма комитетныц вазыйфаи затыныц муниципаль
хе3мэт kypcoтy нэтижэсенда бирелгэн документларда биргэн хаталарны haM
хаталарны то3отyдэн баш тартуы яисо мондый тозатмэларнец билгелэнгэн
срогын бозу.;
в) муниципаль хезмэт кyрсэтy нэтищалэре буенча документлар биру вакытын яки
тэртибен бозу;
9) федераль 3аконнарда hoM алар нигезендо кабул ителгон Россия
Федерациясенец башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе
субъектларыныц 3аконнары hэм башка норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаганда, муниципаль хезмат кyрсатyне
туктатып тору;
10) мора}цогать итyченец муниципаль хезмат кyрсэткэндэ, муниципаль хезмот
кyрсатy ечен киро}fiе документларны кабул итyдэн баш тартканда яисэ
муниципаль хезмот кYрсэтYдэн баш тартканда, кffэулот hoM муниципаль
хезмэтлэр кYрсэтYне оецтыру турында)2010 елныц 27 июлендэге 210-Фз
номерлы Федераль 3аконныц 7 статьясындагы 1 елешенец 4 пунктында каралган
очраклардан тыц, аларныц булмавы hoM (яисо) дореслеге кYрсотелмэгон
документлар яисе магьлyмат талэбе,
5.2. Шикаять язмача кэга3ьдэ, электрон формада Башкарма комитетка
тапшырыла.
5.3. lvуниципаль хе3мат кyрсотyче органныц, муниципаль хезмат кyрсотyче
органныц вазыйфаи затыныц, муниципаль хезмат кyрсэтyче орган щитокчесенец
карарларына haM гамэллоренэ (гамол кылмауларына) шикаять почта аша,
"интернет" могълyмат-телекоммуникация челтареннэн, Саба муниципаль
районыныц росми сайтыннан файдаланып >цибарелерга мемкин.
http://www,saby.tatarstan.ru Татарстан Республикасы дэyлат hэм муниципаль
хе3мотлэр кYрсотyнец бердэм порталын булдыру http://uslugi,tatar. rч/), ffаулэт hэм
муниципаль хе3мэтлэр (функциялэр) бердэм порталы http://wwr.v.gosuslugi,ru/),
шулай ук морэ}цагать итyчене шэхси кабул итy юлы белан кабул ителерго мемкин.
5.4. Шикаять yз эченэ тубэндэге мэгълyматны алырга тиеш:



1) муниципаль хезмэт кYрсэтYче органныц, хезмат кYрсотYче органныц ва3ыйфаи

затыныц яисо муниципаль хезматкэрнец исеме, карарларына haM гамэлларенэ
(гамэл кылмауларына) шикаять белдерело торган карарлар hэм гамаллор;

2) гариза бирученец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгысЫ - булгаН

очракта), гариза бирученец - физик затныц яшоy урыны турында мэгьлyматлар,

гариза бирученец - юридик затныц урнашу урыны турында белешмэлар, шулай ук

элемтО ечеН телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган

очракта) haM гариза биручегэ цавап >цибэрелергэ тиешле почта адресы

(булганда),;
3) муниципаль хезмот кyрсетyче органныц, муниципаль хезмэт кyрсатyче

органныц вазыйфаи затыныц яиса муниципаль хезмоткарнец шикаять белдерелэ

торган карарлары haM гамаллэре (гамэл кылмавы) турында белешмэлор;
4) мероцагать итyче хезмат кyрсатyче органныц яиса муниципаль хезмэткорнец

карары haM гамэллэре (гамал кылмавы) белэн килешмэган дэлиллэре.
5.5. Шикаятьне караУ срогЫ - аны теркэгэннан соц унбиш эш кене эчендэ.

муниципаль хезмэт кyрсатyче органга, муниципаль хезмэт кyрсотyче органныц

вазыйфаи затына шикаять белдерудэн баш тарткан очракта, мерэ}когать итyчедэн

документлар кабул итyда йэ >циборелгэн хаталарны hэм хаталарны то3этyдэ яисэ

мондый тезэтмэлорнец билгелангэн срокларына карата шикаять белдерелгон

очракта-аны теркэгон коннан биш эш коне эчендэ.
5.6. Шикаятькэ шикаятьта бэян ителгэн хэллэрне раслый торган документларныц
кYчермалэре беркетелергэ момкин. Бу очракта шикаятьта аца кушып бирелэ

торган документлар исемлеге китерелэ.
5.7. Шикаятьне карау нотищэлэре буенча тубондэге карарларныц берсе кабул

ителэ:
- шикаять, шул исэптэн, кабул ителган карарны юкка чыгару, муниципаль хезмэт

кyрсэтy нати}касендэ бирелган документларда щибэрелгэн хаталарны hэм

хаталарнЫ тозатY, меращэгать итYчега Россия Федерациясенец норматив хокукый

актларында, Россия Федерациясе субъектларыныц норматив хокукыЙ

актларында, муниципаль хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда

алынмаган акчаны кире кайтару равецендэ да, каногатьлэндерелэ;
- шикаятьне канэгатьлэндерyдэн баш тарта.

5.в. Регламентныц 5.7 пунктында кyрсэтелгэн карар кабул ителгэн кеннэн дэ соцга

калмыйча. гариза биручегэ язмача haM мерэщэгать итyче телаге буенча электрон

формада шикаятьне карау ноти}каларе турында мотивлаштырылган )цавап

>цибэрелэ.
5.9. Шикаятьне морожэгать итyчего жавапта канэгатьлэндерелерго тиешле дип

тану очрагында, элеге Регламентныц 5.8 пунктында кyрсэтелгэн. муниципаль

хезмат кyрсатyче орган тарафыннан муниципаль хезмот кyрсаткондэ ачыкланган

щитешсезлекларне тиз арада бетерy максатларында гамолгэ ашырыла торган

гамоллэр турында мэгьлyмат бирела, шулай ук китерелгэн уцайсызлыклар очен

гафу yтенэлэр hэм даyлэт яки муниципаль хезмэт кyрсэтy максатларында

моращагать итyчега кирэк булган алдагы гамэллар турында магълyмат кyрсэтело,

5.10. Шикаятьне элеге Регламентныц 5.В пунктында кYрсэтелгон мерэжэгать

итyчего щавапта каногатьлэндерелерго тиеш тyгел дип тану очрагында, кабул

ителгэн карарныц сабаплэре турында дэлиллэнган ацлатмалар, шулай ук кабул

ителган карарга шикаять бирY тэртибе турында мэгълYмат бирела.



5,'1'1. Шикаятьне карау барышында яки натищаларе буенча административ хокук
бозу яки }цинаять составыныц билгелэре билгелэнган очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлэрне карау буенча вокалэтлэр бирелган хезматкэр булган
материалларны кичекмэстэн прокуратура органнарына цибарэ.
2. Олеге карарны Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълyматлар турындагы

рэсми порталында магълyмати-телекоммуникацион "Интернет" челтэрендэ
}!tр;//ргqчо.!еtаrstап.гu адресы буенча, Татарстан Республикасы Саба муниципаль

районы Эзмэ авыл }цирлеге рэсми сайтында http://saby.tatarstan.ru/гus/izma
адресы буенча hэм авыл щирлегендо урнашкан информацион стендларда
урнаштырырга.

Эзма авыл А. Р.Шойхетдинов


