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Татарстан Республикась] Саба муниципаль
районы Шекше авыл жирлеге башкарма
комитетыныц 2017 нче елныц 15 нче
мартында кабул ителгэн 10 нчы номерлы карары
белон расланган <Татарстан Реслубликасы Саба
lvуниципаль районы Шекше авыл жирлеге
башкарма комитеты тарафыннан .(Тозелгон

территориялорне YcTepY очен жир кишэрлеклэре
бирY " муниципаль хезмат кYрсэтYнен административ
регламентына yзгарешлар kepTy турында

(ДаYлэт haM муниципаль хез[,1атлар кYрсэтYне оештыру ryрында> 27.07,2010 ел,
,N9210-ФЗ Федераль законга туры китерY максатыннан, Татарстан Республикасы
Саба мунйципаль районы Шекшеавыл цирлеге башкарма комитеты

Карар итrе:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районь] Шекше авыл цирлеге

башкарма комитетыныц 20]7 нче елныц 15 нче мартында кабул ителгон 10 нчы
номерлы карары белэн расланган "Татарстан Республикасы Саба мунициflаль

районы ШекrUе авьш жирлеге бацJкарма комитеты тарафыннан (Тозелган
территорияларне ycтepy бчен цир кишэрлеклэре биру> муниципаль хезмат
кYрсэryнец административ регламентына ryбандаге узгарешларне кертерга;

,],1. 5 бYлекне ryбэндэгечэ бэян итэргэ:
" V, муниципаль хезмэт кYрсатYче органнарныц, tttулай ук аларныц вазыйфаи

затларыныц, муниципаль хезматкэрлэрнец карарларына hэм rамэлларена (гамэл
кылмауларына) шикаять бирYнец судка кадэр (судтан тыш) тэртибе.

5.1, Мерацогать иryче муниципаль хезмат курсаry тэртибе бозылуга, шул
исаптэн ryбэндаге очракларда цJикаять белан моражэгать ита ала:



]) муниципаль хезмат курсатY турында меражагать итYченен Yгенечен теркач
вакытын бозу;

2) муниципаль хезмат кYрсэry вакытын бозу;
3) мерацэгать иryчедан муниципаль хезмат Kypcary ечен Россия Федерациясе,

Татарстан Республикасы, Саба муниципаль районыныч норматив хокукый
актларында кyрсателмаган яисэ гамалгэ ашырылмаган документларны яисо
м€гьлYматны алу яиса гамалга ашыру талэбе;

4) мерэжагать иryченец муниципаль хезм€т KYpcary ёчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы. Саба муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралган документларны кабул иryдэн баш тарryы;

5) федераль законнарда haM алар нигезендэ кабул ителган Россия
Федерациясенец, Татарстан Республикасыныц башка норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый акгларда баш тарry нигезларе каралl\4аган
булса, Муниципаль хезмат кyрсатyдан баш тарry.;

6) муниципаль хезмэт курсатканда морэцагать итYченец Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый аtсгларында, муниципаль хоhryкый
актларда каралмаган ryлэвен талап иryе;

7) Башкарма комитетныц, Башкарма комитетныц вазыйфаи затыныц
муниципаль хезмат курсаry натижэсенда бирелган документларда бирrэн
хаталарны haM хаталарны тезатYдон баUJ тарryы яиса мондый тозатмаларнец
билгелэнган срогын бозу.;

8) муниципаль хезмэт Kypcary нотижэл€ре буенча документлар бирy вакытын
яки тэртибен бозу;

9) федераль законнарда haМ алар нигезенда кабул ителг9н Россия
Федерациясенец башка норматив хокукый актларь!нда, Россия Федерациясе
субъекгларыныц законнарь] haM башка норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаганда, муниципаль хезмет KYpcaTvНe

ryкгатып тору;
10) меражагать итYченец муниципаль хезмат кYрсэтканда, муниципаль хезмат

KYpcary ечен киракле документларны кабул иryдан баш тартканда яиса
муниципаль хезмат курсэryдэн баш тартканда, <ДаYлэт hoM муниципаль
хезмэтлар KYpcoTYHe оештыру ryрында>20] 0 елныц 27 июлендаге 2,10-ФЗ
номерлы Федераль законныц 7 статьясындагы 1 елешенец 4 пунктында каралган
очракJIардан тыш, аларнын булмавы hэм (яиса) дереслеге кYрсателмаган
документлар яиса пrэгьлYмат талабе.

5.2. Шикаять язмача кагазьда, электрон формада Башкарма комитетка
тапшырь]ла.

5.3. Муниципаль хезмат курсатYче органныц, муниципаль хезмат ý/рсатYче
органныц вазыйфаи затыныц, муниципаль хезмот кYрсэтYче орган цитэкчесенец
карарларына hoM rамэллэрена (гамал кылмауларына) шикаять почта аша,
"Интернет" магьлYмат-телекоммуникация челтареннан, Саба муниципаль
районыныц рэсми сайтыннан файдаланып цибарелерга момкин,
http://WWW.saby.tatarstan.ru Татарстан Республикасы дэYлэт haM муниципаль
хезмэтлар кYрсэтYнец бердам порталын булдь]ру http;//uSIugi.tatar.ru/), ДаYлот haM
муниципаль хезмотлар (функциялэр) бердэм порталы http://W\л,/W.goSUSlugi.rU/),

шулай ук мора){агать итYчене шэхси кабул иry юлы белан кабул ителерга мемкин,
5.4, Шикаять Yз эчена ryбандаге магьлYматны алырга тиеш:
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1) муниципаль хезм9т кyрсаryче органныц, хезмат кyрсатvче органныц
вазыйфаи затыныц яисэ муницилаль хезматкарнец исеме, карарларына haM
гамалларенэ (гамал кылмауларына) шикаять белдерелэ торган карарлар haM
гамаллэр;

2) гариза бирYченец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгысы - булган
очраfiа)! гариза бирyченец - физик затныц яшаy урыны турында мэl ьлyматлар,
гариза бирYченец - юридик затныц урнашу урыны ryрында белешмалар, цулай ук
элемтэ очен телефон номеры (номерларьD, электрон почта адресы (булган
очра]са) hэм гариза бирyчега х€вап цибарелерга тиешле почта адресы
(булганда).;

3) муниципаль хезмот кyрсэryче органныц, муниципаль хезмат кyрсоryче 
,

органнь]ц вазыйфаи затыныц яисэ муниципаль хезмэткарнец шикаять белдерела
торган карарлары hэм гамалларе (гаМал кылмавы) турында белешмалар;

4) морая(эгать итчче хезмэт tryрсэryче органныц яисэ муниципаль
хезматкарнец карары hэм гамэллэре (гамал кь!лмавьD белан килешмаган
дэлилларе.

5.5, Шикаятьне карау срогы - ань! теркэганнан соц унбиш эш коне эчендо,
муниципаль хезмэт курсотyче орrанга, муницилаль хезмат кyрсэтyче органныц
вазыйфаи затына [l.]икаять белдерyд€н баш тарткан очракта, меражагать иryчедон
документлар кабул иryда йа жибэрелган хаталарны haM хаталарны тезоryда яисэ
мондый тозатмаларнец билгелэнган срокларына карата шикаять белдерелгэн
очракта-аны теркэган кеннэн биUJ эш к€не эченда.

5.6, шикаятькэ tUикаятьта бэян ителrэн халлэрне раслый торган
документларныц кYчермаларе беркетелерга мемкин. Бу очракrа шикаятьта аца
кушып бирела торrан документлар исемлеге китереле.

5,7. шикаятьне карау натицэларе буенча тубандэге карарларныц берсе кабул
итела:
- шикаять, шул исаптэн, кабул ителган карарны юкка чыгару, муниципаль хезмэт

курсэry нэтижасеНдо бирелгон документларда цибарелган хаталарны haM
хаталарны тезаry, меражагать иryчегэ Россия Федерациясенец норматив хоьryкый
актларында, Россия Федерациясе субъекгларыныц норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
алынмаган акчаны кире кайтару рэвещенда да, канагатьлэндерела;

- цикаятьне канагатьландерYдан баш тарта,
5,8. Регламентныц 5.7 пунlтында кYрсэтелган карар кабул ителган коннэн да

соцга калмыйча. гариза бирYчегэ язмача haM морацэгать итYче телаге буенча
элекгрон формада шикаятьне карау натицаларе ryрында мотивлацтырылган
жавап цибарелэ.

5.9, шикаятьне морожагать иryчегэ )€вапта канэгатьландерелерга тиешле дип
тану очрагында, алеге Регламентныц 5.8 пунrrында кyрсателган. муниципаль
хезмэт кyрсаryче орган тарафыннан муниципаль хезмэт кyрсоткэндэ ачыкланган
житешсезлекларне тиз арада бетерy максатларында гамалга ашырыла торган
гамэллар ryрында мэгьлyмат бирелэ, шулай ук китерелган унайсызль!клар ечен
гафу yгеналар haM дэyлат яки муниципаль хезмат кyрсаry максатларында
мбражагать иryчегэ кирэк булган алдагы гамэллэр турында магьлyмат кyрсатела,

5.10, шикаятьне аЛеге Регламентнь]Ц 5.8 пунктында курсателган меращагать
итYчегэ жавапта канэгатьлэндерелергэ тиеш ryгеп дип тану очрагында, кабул



ителган карарныц сэбаплэре турында далиллэнган ацлатмалар, шулай ук кабул
ителган карарга шикаять бирy тэртибе ryрында магьлyмат бирела,

5.1 1. Шикаятьне карау барышында яки натижэлэре буенча административ
хокук бозу яки цинаять составыныц билгелэре билгелэнгэн очракта, вазыЙфаи
зат, шикаятьларне карау буенча вакалатлор бирелг€н хезмоткэр булган
материалларны кичекмэстэн прокураryра органнарына жибэрэ,

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы расми хокукый магьлYмат
порталында <Интернет> челтэрендэ http://oravo.tatarstan.ru адресы буенча
урнаштырырга,

Авыл цирлеге ба Р,Р. Хайртдинов
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