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Шекше авыл цирлеге Башкарма комитетыныц
2017 елныц 15 мартындагы 9 номерлы карары белэн
расланган "Территорияне планлаштыру буенча

документларны азерлэY ryрында карар кабул иry,
яисэ кызыксынган затларныц территориялэрне
планлаштыру буенча документларны озерлоy
ryрындагы таltьдимнарен кире каry турында) муниципаль
хезмэт кyрсетyнец административ регламенть]>на
yзгэреlrлэр керry ryрында

(ДаYлат haM муниципаль хезмотлар KvpcaryHe оештыру турында> 27,07.2010
ел, N9210_ФЗ Федераль закон нигезендэ, гамалдаге законнарга ryры китерч
максатыннан, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Шекше авыл
цирлеге башкарма комитеты

Карар итге:
1. <Территорияне планлашть!ру буенча документлар азерлэY турында карар

кабул итY, яисэ кызыксь]нган затларныц территориялэрне планлаштыру буенча
документлар азерлаy ryрындагы таьдимнарен кире каry турында> Муниципаль
хезмэт кYрсаryнец административ регламенты)н раслау ryрында Шекше авыл
цирлеге башкарма комитетыныц,15,03.2017 ел N99 карары белан расланган
(Территорияне планлаштыру буенча документлар азерлау турында карар кабул
итY яиса кызыксынган затларныц территорияларне лланлаштыру буенча

документлар езерлаY турындагы тэкьдимнэрен кире каry турында) Муниципаль
хезмат кYрсатYнец административ регламенты)на тYбандэге чзгарешлорне
кертерrэ:

1.] , 2.9 пунlсгны тYбэндаге эчтолектэге бишенче абзац белан ryлыландырырга:
(Муниципаль хезмэт KYpcaryHe ryкгатып тору ечен нигезлар каралмаган);
1,2. 5 бYлекне ryбэндэгеча баян итарга:



" 5, Муниципаль хезмэт кYрсатYче органнарнын, шулай ук аларныlt вазыйфаи
затларыныц, муниципаль хезматкарлэрнец карарларына haM гамалларена (гамал
кылмауларына) шикаять бирYнец судка кадэр (судтан тыш) тартибе.

5,]. Моражэгать иryче муниципаль хезмет кYрсаry тартибе бозылуга, шул
исаптан ryбандоге очракларда tllикаять белан меражагать ита ала:

]) муниципаль хезмат кYрсэry ryрында меращэгать иryченец \rгенечен TepKoY
вакытын бозу;

2) муниципаль хезмэт t{,{pcary вакытын бозу;
3) морэцагать иryчедэн муницилаль хезмат кчрсэry ечен Россия Федерациясе,

Татарстан Республикасы, Саба муниципаль районыныц норматив хокукый
акгларында кyрсателмаган яиса гамалга ашырылмаган документларны яиса
мэгьлYматны алу яисэ гамалга ашыру талабе;

4) мороцэгать итYченец муниципаль хезмэт кYрсэry ечен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Саба муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралган документларны кабул итYдан баш тартуы;

5) федераль законнарда hэм алар нигезенда кабул ителган Россия
Федерациясенец, Татарстан Республикасыныц бачJка норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый аffiларда баш тарту нигезларе каралмаIан
булса, Муниципаль хезмэт кYрс€ryдан баш тарry,;

6) муниципаль хезмат кYрсаткандэ моражагать итYченец Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган ryлавен талэп итyе;

7) Башкарма комитетныц, Башкарма комитетныц вазыйфаи затыныц
муниципаль хезмэт кYрсаry н€тицэсендэ бирелган документларда бирган
хаталарны haM хаталарны тезаryдэн баш тартуы яисэ мондый тозэтмэларнец
билгелэнгэн срогын бозу;

В) муниципаль хезмат кYрсэry натИ){аларе буенча документлар бирY вакытын
яки тартибен бозу;

9) федераль законнарда hэм алар нигезендэ кабул ителган Россия
Федерациясенёц башка норматив хоkryкый актларында, Россия Федерациясе
субъектларыныц законнары hэм башка норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаганда, муниципаль хезмат кYрсэтYне

, туfiатып тору;
10) мероцэгать итYченец муниципаль хёзмат кYрсаткандэ, муниципаль хезмат

кyрсэry очен киракле документларны кабул итyдэн баш тартканда яиса
муниципаль хезмат кYрсэтYдэн баш тартканда, <дэулат heM муниципаль
хезмэтлар KYpcaryHe оеLUтыру ryрында>2010 елныц 27 июлендоге 2]0-Ф3
номерлы Федераль законнын 7 статьясындагы ] олешенец 4 пунктында каралган
очраклардан тыш, аларныц булмавы hэм (яиса) дореслеге кYрсателмаган
документлар яисэ мэгьлумат талэбе.

5,2. Шикаять язмача когазьда, элёктрон формада Башкарма комитетка
тапцырьша.

5,3. Муниципаль хезмэт кyрсаryче органныц, муниципаль хезмат кyрсаryче
органныtl вазыйфаи затыныц, муниципаль хезмэт кYрсэryче орган цитакчесенец
карарларына hэм гамэлларена (гамэл кылмауларына) шикаять почта аша,
"Интернет" магьлYмат-телекоммуникация челтэреннан, Саба муниципаль
районыныц рэсми сайтыннан файдаланып цибарелерго момкин.

1 
hftp://Www.Saby.tatarstan,ru Татарстан Республикасы даYлат haМ муниципаль



хезматлар кчрсатYнец бердам порталын булдыру http://uSlugi,tatar,rul), !эулот haM
муниципаль хезмэтлар (функциялор) бердам порталы http://WWW,goSUSlugi_ru/),
шулай ук мерэ)t{эгать иryчене шэхси кабул итY юлы белан кабул ителерга момкин,

5.4. Шикаять Yз эчена ryбандаге магьлYматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмэт курсэтYче органныti, хезмат кYрсатYче органныц

вазыйфаи затыныц яисэ муниципаль хезматкорнец исеме, карарларына haM
гамаллэрена (гамал кылмауларына) шикаять белдерела торган карарлар haM
гамаллар;

2) гариза бирYченец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгысы - булган
очракга), гариза бирYченец - физик затныц яшэY урыны турында могьлYматлар,
гариза бирYченец - юридик затныц урнашу урыны ryрында белешмалар, шулай ук
элемтэ ечен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган
очраmа) hoм гариза биручега цавап щибэрелергэ тиешле почта адресы
(булганда).;

3) муниципаль хезмэт кYрсаryче органныц, муниципаль хезмот кYрсаryче
органныц вазыйфаи затыныц яиса муниципаль хезматкарвеч шикаять белдерела
торган карарлары hэм гамэллэре (гамэл кылмавы) турында белешмалэр;

4) морацагать иryче хезмат кyрсаryче органныц яиса муниципаль хез[4аткарнец
карары hoм гамэллэре (гамал кылмавы) белан килешмаган далиллэре.

5.5, Шикаятьне карау срогы - аны теркаганнан соц унбиш эш коне эченда.
Муниципаль хезмат курсэryче органга, муниципаль хезмат кYрсэryче органныц
вазыйфаи затына шикаять белдерYдан баш тарткан очракта, морожагать иryчедэн
документлар кабул иryдэ йэ жибарелган хареф хаталарын hoM хаталарны
тезаryда яиса мондый тозэтмаларнец билгеланган Gрокларына карата шикаять
белдерелган очракта-аны теркаган квннэн биш эш коне эчендэ.

5.6. Шикаятька шикаятьта баян ителгэн халлэрне раслый торган
документларныц кYчермэлере беркетелергэ мемкин. Бу очраlса шикаятьтэ аца
кушып бирела торган документлар исемлеге китерела.

5.7, Шикаятьне карау натиltlэларе буенча ryбандаге карарларныц берсе кабул
итела:
- LlJикаять, шул исэптан, кабул ителган карарны юкка чыгару, муниципаль хезмат
KYpcory нэти)lрсендэ бирелган документларда цибэрелган хареф хаталарын haM
хаlаларны тозэry, морэщэгать иryчега Россия Федерациясенец норматив хокукый
актларында, Россия Федерациясе субъектларыныц норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый акгларында, муниципаль хоцукый акrларда
алынмаrан акчаны кире кайтару равешенда дэl канэгатьландерела;
- шикаятьне канагатьлэндерYдан баш тарта.

5.8. 5.7 пункгга кYрсэтелrэн карар кабул ителган кеннан да соцrа калмыйча.
гариза бирYчега язмача haM морэжагать иryче телаге буенча электрон формада
шикаятьне карау натицэлэре турында мотивлаштырылган цавап цибарела.

5.9, Шикаятьне мsражэгать иryчега цавапта канагатьландерелергэ тиешле дип
тану очрагында, 5.8 пунктында кYрсэтелгэн. муниципаль хезмат кчрсэтYче орган
тарафыннан муниципаль хезмэт кyрсаткэнда ачыкланган житешсезлеклэрне тиз
арада бетерy максатларында гамэлrэ ашырыла торган гаl\rlаллэр ryрында
магьлYмат бирелэ, шулай ук китерелган уцайсызлыклар ечен гафу \"теналар haM
дэyлат яки муниципаль хезмэт кyрсэry максатларында м€рэцэгать итyчегэ кирак
булган алдагы гамаллёр ryрында мэгьлYмат кYрсатела,



5.10. шикаятьне аЛеге РеглапrентныЦ 5.8 пунктында кYрсателган мера){агать
иryчеrэ жавапта канэгатьландерелерга тиеш ryгел дип тану очрагында, кабул
ителган карарныц сэбапларе ryрында дэлиллонган ацлатмалар, шулай ук кабул
ителгэн карарга tчикаять бирY тартибе ryрында мэгьлчмат бирела,

5.] 1. шикаятьне карау барыцында яки нэтижолоре буенча административ хокук
бозу яки жинаять составыныц билгеларе билгеланган очракга, вазыйфаи зат,
шикаятьларне карау буенча вэкалатлар бирелг€н хезматкgр булган
материалларны кичекмастэн прокураryра орrаннарына цибара,

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы расми хокукьlй могьлYмат
порталында <Интернет> челтэрендэ http://pravo.tatarstan,гU адресы буенча
урнаLJJтырырга.

Авыл жирле Р,Р, Хайртдинов


