1 нче кушымта
Сарман муниципаль районы
Югары Чыршылы авыл
җирлеге башкарма комитетының
29.04.2019 ел № 18 карарына
«Белешмәләр(өземтә)» бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты»
29 нчы кушымтасына үзгәрешләр кертү турында
1) 1.3.3. п. «муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат» сүзләреннән соң «,
шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында "
сүзләрен өстәргә»
2) Ппда 2 Абзац.1) п. 1.3.3. «мәгълүмат» сүзләреннән соң Татарстан
Республикасының дәүләт телләрендә сүз өстәргә.
3) 1.4 пунктының 4 абзацы. түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан
Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр
округында) төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәге территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис) , карары белән
расланган Россия Федерациясе Хөкүмәте 22.12.2012 №1376 Кагыйдәләрен
раслау Турында «эшчәнлеген оештыру буенча күп функцияле үзәкләр дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр»
4) ПП.бүлегендә 5. 3 п. 5.1. «гариза бирүчедән документларны таләп итү»
сүзләреннән соң «яки мәгълүматны яисә гамәлләрне башкару, тәкъдим итү яки
гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне башкару " сүзләрен өстәргә»
5) кисәк 5п. 5.1. өстәргә пп. 8-10 киләсе эчтәлек:
"8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки
тәртибен бозу;
9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору;
10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яисә
мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт
күрсәтү вакытында күрсәтелмәгән яисә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7
статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелгән
документларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы».
8) кисәк 5 түбәндәге эчтәлекле п. 5.8.5.9. киләсе эчтәлек:
«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне
кичекмәстән бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә
ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында
мөрәҗәгать итүчегә башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында
мәгълүмат күрсәтелә.
5.9. Шикаять мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләнергә тиеш түгел дип
танылган очракта, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында
мәгълүмат бирелә.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре
билгеләнгәндә, шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган
материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына юллый».
9) 3 нче кушымта үз көчен югалткан дип танырга.

2 нче кушымта
Сарман муниципаль районы
Югары Чыршылы авыл
җирлеге башкарма комитетының
29.04.2019 ел № 18 карарына
«Адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламенты» 30 нчы кушымтасына
үзгәрешләр кертү турында»
1) 1.3.3. п. «муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат» сүзләреннән соң «,
шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында»
сүзләрен өстәргә
2) Ппда 2 Абзац.1) п. 1.3.3. «мәгълүмат» сүзләреннән соң Татарстан
Республикасы дәүләт телләрендә сүзен өстәргә
3) 1.4 пунктының 4 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан
Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр
округында) төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәге территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис) , карары белән
расланган Россия Федерациясе Хөкүмәте 22.12.2012 №1376 Кагыйдәләрен
раслау Турында «эшчәнлеген оештыру буенча күп функцияле үзәкләр дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр»
4) п.1.4. түбәндәге эчтәлекле 7,8 абзацларны өстәргә:
"Планлаштыру структурасы элементлары, урам-юл челтәре элементлары,
адреслар реквизитлары буларак файдаланыла торган объектлар элементлары
исемлеге Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2015 елның 5
ноябрендәге 171н номерлы боерыгы (алга таба – исемлек) белән расланган
(хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталы) http://www.pravo.gov.ru
15.12.2015);
Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2015 елның 5 ноябрендәге 171н
номерлы боерыгы (алга таба – кыскарту кагыйдәләре) белән расланган
адресланган элементларга кыскартылган исем бирү кагыйдәләре (хокукый
мәгълүматның рәсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru 15.12.2015)»;
5) п.1.5. түбәндәге эчтәлекле 11нче абзац өстәргә:
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан
Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр
округында) төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәге территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис) , карары белән
расланган Россия Федерациясе Хөкүмәте 22.12.2012 №1376 Кагыйдәләрен
раслау Турында «эшчәнлеген оештыру буенча күп функцияле үзәкләр дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр»;
6) 5нче кисәкнең 3 пп. 5.1 пунктында «гариза бирүчедән документларны таләп
итү» сүзләреннән соң «яки мәгълүматны яисә гамәлләрне башкару, тәкъдим итү
яки гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне башкару " сүзләрен өстәргә»
7) 5нче кисәкнең 5.1.пунктына түбәндәге эчтәлектәге 8-10 пп. өстәргә:
"8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки
тәртибен бозу;

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору;
10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яисә
мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт
күрсәтү вакытында күрсәтелмәгән яисә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7
статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелгән
документларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы».
8) 5нче кисәкне түбәндәге эчтәлекле п. 5.8.-5.9. белән тулыландырырга:
«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне
кичекмәстән бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә
ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында
мөрәҗәгать итүчегә башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында
мәгълүмат күрсәтелә.
5.9. Шикаять мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләнергә тиеш түгел дип
танылган очракта, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында
мәгълүмат бирелә.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре
билгеләнгәндә, шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган
материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына юллый».
9) 3 һәм 4 кушымталарны үз көчен югалткан дип танырга

3 нче кушымта
Сарман муниципаль районы
Югары Чыршылы авыл
җирлеге башкарма комитетының
29.04.2019 ел № 18 карарына

«Документлар күчермәләренең һәм алардан өземтәләрнең дөреслеген раслау
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты»
31нче кушымтасына үзгәрешләр кертү турында
2) 1.3.3 п. «муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат» сүзләреннән соң «,
шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында "
сүзләрен өстәргә»
3) 2 Абзац пп.1) п. 1.3.3. «мәгълүмат» сүзләреннән соң Татарстан Республикасы
дәүләт телләрендә сүз өстәргә
4) 1.4 пунктының 4 абзацы. түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан
Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр
округында) төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәге территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис) , карары белән
расланган Россия Федерациясе Хөкүмәте 22.12.2012 №1376 Кагыйдәләрен
раслау Турында «эшчәнлеген оештыру буенча күп функцияле үзәкләр дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр»
5) «Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты» 2 нче таблицаның 2.10 пунктына 3
графада " муниципаль хезмәт яисә таләпне билгели торган норматив акт " РФ
Салым кодексы нормалары өстәлә:
22 ст.1 ө. 9 п.1 нигез
22 ст.1 ө. 10 п.1 нигез
пп.21 п. 1 ст. 333.24 РФ НК (икенче өлеш)
210-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясы
7) 5нче кисәкнең 3 пп. 5.1пунктында «гариза бирүчедән документларны таләп
итү» сүзләреннән соң «яки мәгълүматны яисә гамәлләрне башкару, тәкъдим итү
яки гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне башкару» сүзләрен өстәргә
8) 5нче кисәкнең 5.1.пунктына түбәндәге эчтәлектәге 8-10 пп. өстәргә:
"8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки
тәртибен бозу;
9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору;
10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яисә
мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт
күрсәтү вакытында күрсәтелмәгән яисә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7
статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелгән
документларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы».
9) 5нче кисәкне түбәндәге эчтәлекле 5.8.- 5.9.пунктлар белән тулыландырырга:

«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне
кичекмәстән бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә
ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында
мөрәҗәгать итүчегә башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында
мәгълүмат күрсәтелә.
5.9. Шикаять мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләнергә тиеш түгел дип
танылган очракта, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында
мәгълүмат бирелә.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре
билгеләнгәндә, шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган
материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына юллый».

4 нче кушымта
Сарман муниципаль районы
Югары Чыршылы авыл
җирлеге башкарма комитетының
29.04.2019 ел № 18 карарына
«Васыятьләр раслау һәм ышанычнамәләр раслау буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламенты»
32 нче кушымтага үзгәрешләр кертү турында
1) 32 нче кушымтаның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Нотариаль
гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ
регламенты: васыять таныклыгы яки ышанычнамә таныклыгы»
2) 1.3.3 п. «муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат» сүзләреннән соң «,
шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һәм эш графигы турында "
сүзләрен өстәргә»

3) 2 Абзац пп.1) п. 1.3.3. «мәгълүмат» сүзләреннән соң Татарстан Республикасы
дәүләт телләрендә сүз өстәргә
4) 1.4 пунктының 4 абзацы. түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эш урыны – дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан
Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр
округында) төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәге территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис) , карары белән
расланган Россия Федерациясе Хөкүмәте 22.12.2012 №1376 Кагыйдәләрен
раслау Турында «эшчәнлеген оештыру буенча күп функцияле үзәкләр дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр»
5) «Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты» 2 нче таблицаның 2.10. пунктына 3
графада муниципаль хезмәт яисә таләпне билгели торган норматив акт " РФ
Салым кодексы нормалары өстәлә:
пп.1 п.333 ст. 1 п.24 РФ НК (икенче өлеш)
22 ст.1 ө. 6 п.1 нигез
пп.3 п. РФ НК 333.24 ст. 1 п. (икенче өлеш)
пп.13 п. РФ НК 333.24 ст. 1 п. (икенче өлеш)
пп.РФ НК 333.24 ст 1 п (икенче өлеш)
пп.16.1 РФ НК 333.24 статьясының 1 өлеше (икенче өлеш)
22 ст.2 сәг.1 нигез
333 ст.1 ө. 1 п.25 РФ НК (икенче өлеш)
6) 4) «Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты» 2 таблицаның 2.10. пунктында
«Стандартның эчтәлеге» 2 графасына түбәндәге эчтәлекле абзац белән өстәлә:
"Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча бирелгән документка үзгәрешләр
кертелгән очракта, орган һәм (яки) вазыйфаи зат гаебе белән җибәрелгән
хаталарны төзәтүгә юнәлдерелгән документ мөрәҗәгать итүчедән түләү
алынмый»
7) 5нче кисәкнең пп. 3 5.1.пунктка «гариза бирүчедән документларны таләп итү»
сүзләреннән соң «яки мәгълүматны яисә гамәлләрне башкару, тәкъдим итү яки
гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне башкару " сүзләрен өстәргә»
8) 5нче кисәкнең п. 5.1.пунктына киләсе эчтәлектәге пп. 8-10 өстәргә:
"8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки
тәртибен бозу;
9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору;
10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яисә
мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт
күрсәтү вакытында күрсәтелмәгән яисә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7
статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелгән
документларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы».

9) кисәк 5 түбәндәге эчтәлекле п. 5.8.5.9. киләсе эчтәлек:
«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне
кичекмәстән бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә
ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында
мөрәҗәгать итүчегә башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында
мәгълүмат күрсәтелә.
5.9. Шикаять мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләнергә тиеш түгел дип
танылган очракта, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында
мәгълүмат бирелә.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре
билгеләнгәндә, шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган
материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына юллый

