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эзмэ авыл жирлеге Башкарма комитетыныц
2о17 елныц 15 мартындагы 10 номерлы карары белон

расланган "Территорияне планлаштыру буенча

документларны озерлоy ryрында арар кабул иту,

яисэ кызыксынган затларныц территориялэрне
планлаштыру буенча документларны эзерлэv
турындагы тэкъдимнерен кире каry турында) муниципаль

хезмэт кvрсатyнец административ регламенты>на
yзгарешлэр керry ryрында

кffоулот haM муниципаль хезматлар кYрсэтYне оештыру турында>> 27,07,2010 ел,

Ns210-Фз Федераль закон ниге3ендо, гамалдэге законнарга туры китерY

максатыннан, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Эзмэ авыл

щирлеге башкарма комитеты
Карар итте:
'l.<ТерриТорияне планлашТыру буенЧа документлар эзерлэY турында карар кабул

итY, яиса кызыксынгаН затларныЦ территорияларне планлаштыру буенча

документлар эзерлэY турындагы тэкъдимнэрен кире каry турында) Муниципаль

хезмэт кyрсатyнец административ регламенты)н раслау турында Эзмэ авыл

щирлеге б"r*"рr" комитетыныц 15.03.2017 ел Ns 10 карары белан расланган

<Территорияне планлаштыру буенча документлар азерлаy турында карар кабул

итY яиса кызыксынган затларныц территорияларне планлаштыру буенча

докуменТлар азерлэY турындагы такъдимнорен кире каry турында) Муниципаль

хезмэт кyрсатyнец административ регламенты)на тубэндоге yзгорешлэрне

кертергэ:
1,1.2,g пунктны тубэндаге эчталектэге бишенче абзац белон ryлыландырырга:

<муниципаль хезмот кyрсэтyне туктатып тору очен нигезлор каралмаган>;

1.2,5 булекне тубандэгечо бэян итэргэ:

кАрАр
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" 5. l\/униципаль хезмэт кyрсэтyче органнарныц, шулай ук аларныц вазыйфаи
затларыныц, муниципаль хезматкэрлэрнец карарларына hэм гамэллэренэ (гамэл
кылмауларына) шикаять бирунец судка кадэр (судтан тыш) тэртибе.
5.1. Мера}кэгать итyче муниципаль хезмэт кyрсэтy тэртибе бозылуга, шул исэптэн

тубэндаге очракларда шикаять белэн мора)цэгать итэ ала:
1) муниципаль хезмот KypcoTy турында морэжэгать итyченец yтенечен Tepкay
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмат кyрсэтy вакытын бозу;
З) мера>цагать итyчедэн муниципаль хезмэт кyрсэтy ечен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Саба муниципаль районыныц норматив хокукыЙ
актларында кyрсэтелмэгэн яисэ гамэлгэ ашырылмаган документларны яиса
мэгълyматны алу яисэ гамолгэ ашыру талабе;
4) мора>цагать итyченец муниципаль хезмэт KypcoTy ечен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Саба муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралган документларны кабул итyдэн баш тартуы;
5) федераль законнарда haM алар нигезендэ кабул ителгон Россия
Федерациясенец, Татарстан Республикасыныц башка норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый актларда баш тарту нигезларе каралмаган
булса, Муниципаль хезмэт кyрсатyдан баш тарту.;
6) муниципаль хезмэт кyрсоткэндо мерэщэгать итyченец Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукыЙ
актларда каралмаган тyлавен талэп итyе;
7) Башкарма комитетныц, Башкарма комитетныц вазыйфаи затыныц муниципаль
хезмат KypcэTy нэтищасенда бирелгэн документларда бирган хаталарны hoM

хаталарны тозэтyдэн баш тартуы яисэ мондый тезэтмэлэрнец билгелэнгэн
срогын бозу;
В) муниципаль хезмэт кyрсэтy нати)(аларе буенча документлар биру вакытын яки
тартибен бозу;
9) федераль законнарда haM алар нигезендэ кабул ителгэн Россия
Федерациясенец башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе
субъектларыныц законнары haM башка норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаганда, муниципаль хезмат Kypcaтyнe
туктатып тору;
10) мере}кагать итyченец муниципаль хезмэт кyрсэткэнда, муниципаль хе3мат
KypcaTy очен кирэкле документларны кабул итyдэн- баш тартканда яисэ
муниципаль хезмэт кyрсотyдэн баш тартканда, (дэyлэт hэм муниципаль
хезмотлор кyрсэтyне оештыру турында) 2010 елныц 27 июлендэге 2'10-ФЗ
номерлы Федераль законныц 7 статьясындагы 1 елешенец 4 пунктында каралгаН
очраклардан тыц, аларныц булмавы haM (яисо) дереслеге кyрсэтелмэган

документлар яиса мэгьлyмат талэбе.
5.2. Шикаять язмача кэгазьдэ, электрон формада Башкарма комитеТка

тапшырыла.
5.3. Муниципаль хезмэт кYрсэтYче органныц, муниципаль хе3мэт кYрсэтYЧе

органныц вазыйфаи затыныц, муниципаль хезмэт кyрсатyче оргаН ЖИтЭкчеСеНеЦ
карарларына hэм гамэллоренэ (гамэл кылмауларына) шикаяТЬ ПОЧТа аШа,

"интернет" магълyмат-телекоммуникация челтареннэн, Саба муниципаль

районыныц расми сайтыннан файдаланып >цибэрелергэ момкин.

http://www.saby.tatarstan.ru Татарстан Республикасы дэyлэт hэм муниципаль



хезмэтлэр кYрсэтyнец бердэм порталын булдыру http://uslugi,tatar, rч/), !эулэт hэм

муниципаль хезмlэтлар (функциялэр) бердом порталы http://www,gosuslugi,ru/),

шулай ук меро}кагать итyчене шэхси кабул итy юлы белэн кабул ителергэ момкин,

5,4, Шикаять Yз эчена тYбондэге мэгълYматны алырга тиеш;

1) муниципаль хезмэт кYрсатYче органныц, хезмат кYрсэтYче органныц вазыйфаи

затыныц яисо муниципаль хезмэткэрнец исеме, карарларына hэм гамэлларено

(гамэл кылмаулаЪына) шикаять белдерелэ торган карарлар hэм гамэллар;

2) гариза бирученец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгысы - булган

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

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

элемта очен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган

очракта) haM гариза биручегэ цавап щибэрелерге тиешле почта адресы

(булганда).;
3) муниципаль хезмэт кyрсотyче органныц, муниципаль хезмат кyрсотyче

органныц вазыйфаи затыныц яисэ муниципаль хезмэткарнец шикаять белдерело

торган карарлары hэм гамаллоре (гамэл кылмавы) турында белешмалар;

4) мерэ>цагать итyче хезмэт кyрсэтyче органныц яисэ муниципаль хезмэткарнец

карары hэм гамаллоре (гамэл кылмавы) белэн килешмэгэн далиллэре,

5.5, Шикаятьне карау срогы - аны теркэганнэн соц унбиш эш кене эченда,

муниципаль хезмэт кyрсэтyче органга, муниципаль хезмэт кyрсатyче органныц

вазыйфаи затына шикаять белдерудэн баш тарткан очракта, морэжагать итyчедэн

документлар кабул итyдэ йа жибарелгон хареф хаталарын haM хаталарны

тезотyдо яиса мондый тозатмэларнец билгелангэн срокларына карата шикаять

белдерелгэн очракта-аны теркэгэн коннон биш эш кене эчендэ,

5.6, Шикаятькэ шикаятьтэ бэян ителгэн хэллэрне раслый торган документларныц

кYчермаларе беркетелерго момкин. Бу очракта шикаятьта аца кушып бирелэ

торган документлар исемлеге китерела,

5.7, Шикаятьне караУ натижэлЭрЁ Оу"rl.;а тубэнДоге караРларныЦ берсе кабул

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

кyрсэтy нэти}касендэ бирелган документларда )цибэрелгэн хареф хаталарын hoм

хаталарны тозотY, моро}кэгать итуйго россия Федерациясенец rоlу.?]rr:::r:::
актларыНДа'РоссияФедерациясесУбъектларыНЫЦНорМатИВХокУкыИ
актларында, муниципаль хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда

алынмаган акчаны кире кайтару равешенда дэ, канэгатьлондерелэ;

- шикаятьне канэгатьлэндерyдэн баш тарта,

5.в. 5,7 пунктта кYрсэтелгэн карар кабул ителгэн коннан да соцга калмыича,

гариза биручега язмача hэм меражагать итYче телаге буенча электрон формада

ши каятьне карау нэтищалэре турында мотивлаштырылган щавап }кибэрелэ,

5,9. Шикаятьне мера}кагать итyчего щавапта канэгатьландерелергэ тиешле дип

тану очрагында, 5.в пунктында кyрсотелгэн. муниципаль хезмэт кyрсэтyче орган

тарафыннан муниципаль хезмат кyрсэткэнда ачыкланган щитешсезлекларне тиз

арада бетеру максатларында гамэлгэ ашырыла торган гамэллэр турында

магълyмат бирела, шулай ук китерелгон уцайсызлыклар очен гафу yтеналэр hoм

даYлэтякИМУнИцИпалЬХезМаткYрсэтYМаксатларыНдаМерэ}кагаТЬИтYЧегэкИрэк
булган алдагы гамоллэр турында могълyмат кyрсэтело,

5.10. Шикаятьне элеге Регламентныц 5.8 пунктында кYрсэтелгэн моращэгать

итyчего цавапта канагатьландерелерга тиеш тyгел дип тану очрагында, кабул



ителгэн карарныц сабэплэре турында дэлиллангэн ацлатмалар, шулай ук кабул

ителган карарга шикаять бирy тэртибе турында мэгълYмат бирелэ.

5.11. Шикаятьне карау барышында яки ноти)цэлэре буенча административ хокук

бозу яки цинаять составыныц билгеларе билгелэнгэн очракта, вазыйфаи зат,

шикаятьларне карау буенча вэкалэтлор бирелгон хезмоткар булган

материалларны кичекмастон прокуратура орган нары на жибара,
2. олеге карарны Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълyматлар турындагы

расми порталында мэгълyмати-телекоммуникацион "интернет" челтэрендо

ýр:/lрrаvо,tаtаrstап.ru адресы буенча, Татарстан Республикасы Саба муниципаль

районы Эзма авыл }кирлеге расми сайтында http:l/saby,tataгstan.ru/гus/iaTa

адресы буенча hэм авыл )цирлегендо урнашкан информацион стендларда

урнаштырырга.

Эзмэ авыл А. Р.Шайхетдинов


