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Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Мниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларын раслау турында» 2019 ел, 10 июнь, 

874 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында, 

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 кайбер карарларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карарына таянып, «Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм 

раслау тәртибен раслау турында» 21.03.2011 ел, № 510 Башкарма комитет карары 

(02.10.2018 ел, № 1573 редакция) нигезендә, Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының «муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2019 елның 

10 июнендәге 874 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1 нче кушымтаның 2 пунктындагы 29 пунктчасын №7 кушымтага 

түбәндәге эчтәлекле 29.1 пунктча өстәргә: 

29.1) дәүләт яки муниципаль милектә булган балыкчылык кишәрлегеннән 

(алга таба - балыкчылык кишәрлегеннән файдалану килешүе) файдалану 

шартнамәсе нигезендә товар аквакультурасын (товар балыкчылыгын) гамәлгә 

ашыручы затка җир кишәрлеге бирү турында;" 

1.2. 1 нче кушымтаның 13.2 пунктчасында "мондый җир кишәрлеге түләүсез 

файдалану, арендалау хокукында бирелгән физик яки юридик затта "сүзләрен" 

җирле үзидарә органы инициативасы буенча аны комплекслы үстерү турында Карар 

кабул ителгән территория чикләрендә урнашкан башка җир кишәрлегеннән" 

сүзләренә алмаштырырга. 

1.3. 1 нче кушымтаның 13.3 пунктында 7 нче кушымтага «шәһәр төзелеше 



кодексы белән» сүзләрен «шәһәр төзелеше кодексының 46.9 статьясы белән» 

сүзләренә алмаштырырга. 

1.4.  Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларының 5 

өлешендәге атамасын яңа редакциядә бәян итәргә: 

5. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, дәүләт 

хезмәтен күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи затының, яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 

күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәкнең, шулай ук дәүләт яки муниципаль 

хезмәт күрсәтү функцияләрен башкаручы оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

шикаять бирү каралган». 

1.5. 2.9 пунктны № 4 кушымтаның 3 пунктчасы белән түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«3) аны бирү турында гаризада күрсәтелгән җир кишәрлегенең чикләре туры 

китереп төгәлләштерелергә тиеш» 

1.6 5.1 кушымталарның 5.1 пунктындагы 10 пунктчасын яңа редакциядә бәян 

итәргә: 2, 10, 26, 31 нче кушымталар: 

10. «Мөрәҗәгать итүченең дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән 

баш тартканда яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш 

тартканда,»дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан 

тыш, аларның булмавы һәм (яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документлар яисә 

мәгълүмат таләбе. Күрсәтелгән очракта күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять бирү күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә 

Федераль законның 16 статьясындагы 1_3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү функциясе йөкләнгән булса мөмкин. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

рәсми сайтында http://www.pestreci.tatarstan.ru һәм Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталы"нда http://www.pravo.tatarstan.ru  урнаштыру юлы белән бастырып 

чыгарырга (халыкка җиткерергә). 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

Питрәч муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе  

вазыйфаларын башкаручы                                                                            Э. А. Штейн 
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