
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР  

« 17 »   02   2020 г.                                                               № 79                                                                 

 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

районы башкарма комитетының  2019 елның  

11 ноябре, № 830 Карары белән расланган   

"Агачларны һәм куакларны кисүгә, ябалдашларын  

тигезләүгә һәм утыртуга рөхсәт бирүгә 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ  

регламенты"на үзгәрешләр кертү турында  

 

           «Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карары нигезендә, Башкарма 

комитетның «Җирле үзидарә органнары һәм Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты бүлекләре тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларын эшләү һәм раслау Тәртибе турында» 2011 

елның 16 мартындагы 105 номерлы карарына таянып,  Татарстан Республикасы 

Ютазы район Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2006 ел, 12 гыйнвар, №1 

Нигезләмәсе нигезендә, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карар кабул итә: 
 

           1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 елның 11 ноябрендәге 830 номерлы 

карары белән расланган "Агачларны һәм куакларны кисүгә, 

кронлаштыруга яисә утыртуга рөхсәт бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламенты”на “Муниципаль 

хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка  кадәр  (судтан тыш) шикаять 
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бирү тәртибен"ең 5 пунктын яңа редакциядә бәян итеп, үзгәреш 

кертергә:  

"5. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органга, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затына 

яисә муниципаль хезмәткәргә, күпфункцияле үзәк хезмәткәренә, 

шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлешендә каралган оешмаларга яки аларның хезмәткәрләренә карата 

судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү  

 

        5.1. Мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетның муниципаль 

хезмәт күрсәтүче карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), 

Башкарма комитетның муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи 

затына яисә муниципаль хезмәткәрнең Башкарма комитетка судка 

кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү хокукына ия.  

         КФҮ, КФҮ хезмәткәре,  шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның 

яисә аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү Россия 

Федерациясе һәм Татарстан Республикасы  законнарында 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.  

           Гариза бирүче түбәндәге очракларда шикаять белән 

мөрәҗәгать итә ала:   

           1) № 210-ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында 

күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү, соратып алуны теркәү 

вакытын бозу;  

            2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу. Әлеге очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан КФҮ, КФҮ хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять бирү, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына), шикаять белдерелә торган КФҮгә 210 -ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән 

тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләрне күрсәтү функциясе 

йөкләнгән булса, мөмкин;  

           3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

аларны тапшыру Россия Федерациясенең норматив хокукый 

актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган 

документларны яисә мәгълүматны таләп итү яисә гамәлгә ашыруны 

таләп итү;  

           4) Гариза бирүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен  

Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый 

актларда каралган документларны кабул итүдән баш тарту;  

           5) әгәр баш тарту нигезләре федераль законнарда һәм алар 

нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив 



хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 

норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда 

каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту . Әлеге 

очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан КФҮ, КФҮ хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять бирү, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаять белдерелә торган КФҮгә 210 -ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән 

тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләрне күрсәтү функциясе 

йөкләнгән булса, мөмкин;  

           6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән 

Россия Федерациясе норматив хокукый актларында , Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый 

актларда каралмаган түләүне таләп итү;  

           7) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, КФҮ, КФҮ 

хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 

өлешендә каралган оешмалар яисә аларның хезмәткәрләре 

тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда җибәрелгән опечаткаларны һәм хаталарны төзәтүдән 

баш тарту яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу. 

Әлеге очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан КФҮ, КФҮ 

хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган 

КФҮгә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 

өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләрне 

күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, мөмкин;  

             8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча 

документлар бирү вакытын яки тәртибен бозу;  

             9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ите лгән 

Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган булса, 

муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Әлеге очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан КФҮ, КФҮ хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять бирү, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаять белдерелә торган КФҮгә 210 -ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән 

тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләрне күрсәтү функциясе 

йөкләнгән булса, мөмкин;  

            10) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул 

итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдә, № 210 -ФЗ 

Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында 



каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яисә) 

дөрес түгелле беренче тапкыр баш тартканда әйтелмәгән 

документларны яисә белешмәләрне таләп итү. Әлеге очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан КФҮ, КФҮ хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять бирү, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаять белдерелә торган КФҮләрдә 210 -ФЗ 

номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

функциясе йөкләнгән булса, мөмкин.  

           5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче башкарма комитетның  

муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи заты, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче Башкарма комитет җитәкчесе, Башкарма комитет 

җитәкчесенең муниципаль хезмәт күрсәтүче карарына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, КФҮ аша, 

«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, Ютазы 

муниципаль районының рәсми сайтыннан  (http://www . 

jutaza.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталыннан (http://uslugi.tatar.ru),  

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм 

порталынннан (http://www.gosuslugi.ru),  мөмкин. 210 номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 

оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) 

шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат -телекоммуникация 

челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталын яисә дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең региональ порталын кулланып 

җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул 

итүе вакытында кабул ителергә мөмкин.        

          5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче башкарма комитетка, 

КФҮне гамәлгә куючы КФҮгә, 210 нчы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмага яисә югары органга 

(ул булган  очракта) килгән шикаять аны теркәгәннән соң унбиш эш 

көне эчендә, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче башкарма комитет, 

КФҮ, оешмаларга, мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән 

баш тарткан очракта, яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогы 

бозылган очракта – теркәлгән көннән биш эш көне эчендә каралырга 

тиеш.  

         5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүмат булырга  тиеш:  

         1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның вазыйфаи затының, яисә муниципаль 

хезмәткәрнең, КФҮнең, аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәрнең, 

оешмаларның, аларның җитәкчеләренең һәм (яки) хезмәткәрләренең, 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять 

белдерелгән затларның исеме;  



           2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы - булган очракта), гариза бирүченең - физик затның яшәү 

урыны турында мәгълүматлар, гариза бирүченең - юридик затның 

урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә өчен телефон 

номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һәм 

гариза бирүчегә җавап җибәрелергә тиешле почта адресы (булганда ); 

           3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 

хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә муниципаль 

хезмәткәрнең, КФҮнең, КФҮ хезмәткәренең, оешмаларның, аларның 

хезмәткәрләре шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре 

(гамәл  кылмаулары) турында мәгълүмат  (№210 Федераль законның 

16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган);  

          4) мөрәҗәгать итүче алар нигезендә муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның 

яисә муниципаль хезмәткәрнең, КФҮ  хезмәткәренең, МФЦ 

хезмәткәренең, 210 нчы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлешендә каралган оешмаларның карары һәм гамәлләре (гамәл 

кылмавы) белән килешмәгән дәлилләр. Мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар 

(булганда), йә аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.  

          5.5. Шикаятькә анда бәян ителгән хәлләрне раслаучы 

документларның күчермәләре дә беркетелергә  мөмкин . Бу очракта 

шикаятьтә аңа кушып бирелә торган документлар исемлеге китерелә.  

         5.6. Шикаять мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле, 

ягъни ышанычнамәгә, закон, дәүләт органы яисә җирле үзидарә 

органы актына нигезләнгән вәкаләтләр нигезендә башка зат 

(тапшырыла торган) исеменнән хокукларны һәм вазыйфаларны 

гамәлгә ашыручы зат яисә вәкил гамәлләрен кылганда йә закон 

күрсәтмәсе белән бәйле булганда имза сала.  

         5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге  

карарларның берсе кабул ителә:  

         1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән 

карарны юкка чыгару, муниципаль  хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә 

бирелгән документларда җибәрелгән хата һәм ялгышларны төзәтү, 

мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белән алу каралмаган акчаларны кире кайтару 

рәвешендә дә шикаять канәгатьләндерелә;  

          2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.  

          Әлеге пунктта күрсәтелгән карарны кабул иткән көннең 

икенче көненнән дә соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язмача 

формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча электрон формада 

шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап 

җибәрелә.  



           5.8. Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиешле дип тану 

очрагында, 210 нчы Федераль законның 11.2 статьясындагы 8 

өлешендә күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә җавапта муниципаль 

хезмәт күрсәтүче орган яисә 210 нчы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешма тарафыннан 

муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 

кичекмәстән бетерү максатларында башкарыла торган гамәлләр 

турында мәгълүмат бирелә, шулай ук бирелгән уңайсызлыклар өчен 

гафу үтенәләр һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында 

мөрәҗәгать итүчегә кирәкле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.  

          5.9. Шикаятьне җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел  дип 

тану очрагында,  мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның 

сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән 

карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә.  

           5.10. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча 

административ хокук бозу яки җинаять составының билгеләре 

билгеләнгән очракта, вазыйфаи зат, шикаятьләрне карау буенча 

вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына җибәрәләр.      

           2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүматының рәсми порталында түбәндәге адрес буенча бастырып 

чыгарырга http://pravo.tatarstan.ru/ һәм Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районының рәсми сайтында 

http://jutaza.tatarstan.ru адресы буенча, Татарстан Республикасы 

Муниципаль берәмлекләре Порталында Интернет -телекоммуникация 

челтәрендә   урнаштырырга.  

           3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары Р . Ә. 

Шәриповка йөкләргә.  

 

Җитәкче                                   А. Ә. Шафигуллин  
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