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Татарстан Республикасы Ҽгерҗе 

муниципаль районы Тҽбҽрле авыл 

җирлегендҽ гражданнардан кергҽн 

мөрҽҗҽгатьлҽргҽ анализ үткҽрү тҽртибен 

раслау турында 

 

«Татарстан Республикасында гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽре турында» 

2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законының 23 статьясы нигезендҽ Татарстан Республикасы Ҽгерҗе 

муниципаль районы Тҽбҽрле авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР 

БИРҼ: 

1. Кушымта итеп бирелгҽн Татарстан Республикасы Ҽгерҗе 

муниципаль районы Тҽбҽрле авыл җирлегендҽ гражданнардан кергҽн 

мөрҽҗҽгатьлҽргҽ анализ үткҽрү тҽртибен расларга. 

2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының 

рҽсми порталында http://pravo.tatarstan.ru һҽм Татарстан Республикасы 

Ҽгерҗе муниципаль районының рҽсми сайтында http://agryz.tatarstan.ru 

бастырып чыгарырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 



Расланган 

Татарстан Республикасы 

Ҽгерҗе муниципаль айоны 

Тҽбҽрле авыл җирлеге 

башкарма комитетының 

 «06 » февраль 2020 ел, № 5 

карары белҽн 

 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Тәбәрле авыл 

җирлегендә гражданнардан кергән мөрәҗәгатьләргә анализ үткәрү 

тәртибе 

 

1. Ҽлеге Тҽртип «Татарстан Республикасында гражданнар 

мөрҽҗҽгатьлҽре турында» 2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законының 23 статьясын үтҽү йөзеннҽн эшлҽнде 

һҽм Татарстан Республикасы Ҽгерҗе муниципаль районының Тҽбҽрле 

авыл җирлегендҽ гражданнардан кергҽн мөрҽҗҽгатьлҽрне (алга таба - 

мөрҽҗҽгатьлҽрне) гомумилҽштерү һҽм анализлау процедурасын билгели. 

2. Татарстан Республикасы Ҽгерҗе муниципаль районының Тҽбҽрле 

авыл җирлегенҽ кергҽн гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен анализлау язмача, 

электрон хҽбҽрлҽр рҽвешендҽ, шулай ук Интернет-кабул итү, 

гражданнарны шҽхси кабул итү барышында һҽм телефон аша 

мөрҽҗҽгатьлҽрне исҽпкҽ алып башкарыла. 

3. Гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен анализлау чоры елга ике тапкыр 

тҽшкил итҽ: ярты ел эчендҽ һҽм узган елда. 

4. Һҽр яртыеллык нҽтиҗҽлҽре буенча Татарстан Республикасы 

Ҽгерҗе муниципаль районының Тҽбҽрле авыл җирлегенҽ кергҽн 

гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен анализлау өчен җаваплы зат гражданнардан 

кергҽн мөрҽҗҽгатьлҽрне гомумилҽштерҽ. 

5. Анализ үз эченҽ түбҽндҽге мҽгълүматны алырга тиеш: 

- кергҽн, адресланган һҽм каралган мөрҽҗҽгатьлҽр, шул исҽптҽн 

телдҽн һҽм язма мөрҽҗҽгатьлҽр саны, электрон документ формасында 

мөрҽҗҽгатьлҽрне дҽ кертеп; 

- мөрҽҗҽгатьлҽр структурасы һҽм тематикасы; 

- шҽхси кабул итү өчен җаваплы затларның шҽхси кабул итүендҽ 

кабул ителгҽн гражданнар саны; 

- мөрҽҗҽгатьлҽрне карау нҽтиҗҽлҽре, шул исҽптҽн кабул ителгҽн 

норматив хокукый һҽм башка актлар буенча кабул ителгҽн чаралар (булган 

очракта). 

6. Гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен гомумилҽштерелгҽн анализ елга ике 

тапкыр Татарстан Республикасы Ҽгерҗе муниципаль районының рҽсми 

сайтында http://agryz.tatarstan.ru урнаштырыла. 
 

 


