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Шекше авыл жирлеге башкарма комитетынын
30.04,20'18 елгы Ns26 карары белан расланган
"Муниципаль милек булып торучы цирларне
торактезелеше максатында комплекслы yзлэштерy
ечен жир билэмаларен арендалауга килешy хокукын
тезY hэм саry буенча аукцион оештыру haM чткарY"
муниципаль хезмате кyрсэry буенча Административ
регламент"ына yзгарешлэр кертy ryрында

кАрАр

N!8

Россия Фёдерациясенен "ДэYлат haM муниципаль хезматлар кYрсэryне
оештыру турында"гь! ,19.07.2018 ел, N9204-Ф3 Федераль 3аконына Yзгарешлар
керry ryрында> гы Федераль закон нигезенд€, ДаYлат haM муниципаль хезмэтлар
{чрсаткандэ гра(даннарныц естама гарантиялорен билгелэу елешенда гамалдёге
законнарга,туры китерY максатыннан, Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Шекше авыл жирлеге баU.jкарма комитеты

Карар итте:
'1 , Шекше авыл цирлеге башкарма комитетыныц 30,04,20] 8 елгы N926 карары

белэн расланган "Муниципаль милек булып торучы цирларне торак тозелеше
максатында комплекслы YзлаштерY очен жир биламаларен арендалауга килешY
хокукын тезY haм саry буенча аукцион оештыру hэм YткарY" муниципаль хезмэте
KYpcary буенча Административ регламент"ына ryбэндэге Yзгарешларне кертерга:

1.1 , Тyбэндэге эчтэлекле 2,6.1 лунтя белан тулыландырыга:
"2.6.1, <(Россия Федерациясёндэ кече haм урта эшкуарлыкны ycтepy ryрында>

2007 елныц 24 июлендаге 209-ФЗ номерлы Федераль законнын ,18 статьясындагы
4 елешендэ каралган муниципаль мелкат исемлегена кертелган жир кишарлеген
арендалау шартнамасен тозy хокукына аукционда катнашу ечен гариза бирyчелэр
Yзларенец кече hэм урта эшкуарлык субъекгларына документ формасында яиса
элеffрон документ формасында кече haм урта эшкуарлык субъектларыныц



Бердом реестрыннан белецмэлар бирy юлы белан yзларенец керемнэрен
декларациялилор., аны алып бару курсателган Федераль закон нигезенда гамалгэашырыла, йо элеrе Федераль законныц 4 статьясындагы 5 елеше нигезенда кече
l:у_у_е,]_тшtryаелык 

субъекгларына KepTY цартларына туры килYе ryрындаоелдерэлар.>;
1.2. 2.8 лункгга "2.6 пунктта' сYзлерен ''2.6. haM 2.6,1. пунктларда'' дип

чзгартерга:
1.З. 2.10 пункгныц 1 нче абзаоын ryбандэгеча боян итарrа:
"2.10, МуниципалЬ берэмлек администрациясе тубэндоге нигезлэр буенча циркишорлеген милеккэ саry яки жир кищэрлеген арендалау шартнамасен тозy

хокукын саry буенча аукцион оештырганда муниципаль хезмат kypcaryHe ryктатаяки баш тарта;>;
1.4. 5.1 пунктныц 4 нче абзаеында .''каралмаIан 

документлар''(документлар яки магьлyматны яиса гамалге ашыру каралмаган
гамалга ашыру)) сyзларена алыштырырга;

1 .5, 5.1. пунктны ryбэндоге эчталектаге g-1 1 нче
ryлыландырырга:

сYзларен
гамалларне

абзаолар белан

"- муницилаль хезмэт кYрсэry нэтицэларе буенча документлар бирY вакытын
яки тартибен бозу;

- агар федераль законнарда haМ алар нигезенда кабул ителган Россия
Федерациясенец бацка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе
субъекгларыныц 3аконнары hэ[ir баruка норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда ryкгатыл тору нигезларе каралмаган булса,
Муниципаль хезмат кYрсэryне ryктатыл тору;- мерахэгать иryченец муниципаль хезмэт кyрсотканда, fu]униципаль хезмэт
кYрсатY очен киракле документларны кабул итудан баш тартканда яиса
муниципаль хезмэт кYрсэryдон баш тартканда, <даYлат haM муницилаль
хезмэтлар KYpcoryHe оештыру ryрында>201О елныц 27 июлендаrе 210-ФЗ
номерлы Федераль законныц 7 статьясындагы 1 олешенец 4 пунктында
каралган очраклардан тыш, документларныц булмавы hэм (яиса) дереслеге

_ _ 
кYрсателмагэн документларныц яисэ белеU]мэлэрнец талабе.

,1,6. 5.5 пунктны ryбондагеча боян итарга:
"5.5, шикаятьне карау нэтицэларе буенча ryбандаге карарларнын берсе кабул
ителэ:
- tlJикаять, щул исаптан, кабул ителгон карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмат кYрсэry неТш{есенда бирелгэн документларда цибэрелIэн хаталарны
hэм хаталарны тезэry, меражэгать итучеге Россия Федер"ц""""""ц nopr"r"u
хокукый акrларынДа, Россия Федерациясе субъектларыныц норматив хокукый
актларында, муницилаль хокукый аггларында, муниципаль хокукый актларда
алынмаган акчаны кире кайтару равешендэ дэ, каногатьландерелэ,
- шикаятьне канагатьлэндерYдэн баш тарта,));
1.7. 5 бYлекне ryбэндэге эчталектаге 5.8 haМ 5,9 пункглар белан
ryлыландырырга:
"5.8. шикаятьне, алеге Регламентныц 5,6 пунктында кYрсателгонча,

пrерацагать итyчегэ жавапта канэгатьлэндерелерга тиешле дип тану
очрагында, муниципаль хезмат кyрсатчче орган тарафыннан муниципаль
хезмэт кYрсатконда ачыкланган житешсезлекларне тиз арада бетерY
максатларында гаМэлга ашырыла Topl-aH гамаллар турында магьлYмат бирела,

:



шулай ук китерелгэн уцайсызлыклар очен гафу Yгеналар hэм даYлэт яки
муниципаль хезмот кyрсэry максатларында морацагать итyчега кирак булган
алдагы гамаллэр ryрында мэгьлyмат курсателэ;

5.9. шикаятьне, алеге Регламентныц 5,6 пунlсында кYрсэтелганча,
мерацаl,ать иryчегэ жавапта канэгатьлендерелерга тиеш ryгел дил тану
очрагында, кабул ителгэн карарныц собэпларе ryрында далиллэнган
ацлатмаларl шулаЙ ук кабуЛ ителган карарга шикаять бирY тартибе турында
пrогьлYмат бирела,>;

2. Олеге карарны Татарстан Республикась] расми хокукый магьлYмат
порталында <Интернет)) челтэрендэ http://pгavo.tatarstan.ru адресы буенча
урнаштырырга.

Авыл цирлеге Р,Р- Хайртдинов


