РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
СОВЕТ
ЧЕРЕМШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧИРМЕШҼН МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
СОВЕТЫ

ул. Советская, д.32, село Черемшан, 423100

Совет урамы, 32е йорт, Чирмешҽн авылы, 423100

тел./факс +7(84396) 2-59-00, email: cheremshan@tatar.ru, http://cheremshan.tatarstan.ru

18 июль 2019 ел

№ 238
Татарстан Республикасы
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КАРАРЫ
Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы
җирле үзидарҽ органнарына гражданнар
мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе һҽм
сроклары турында Нигезлҽмҽне раслау
хакында
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия
Федерациясендҽ гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында» 2006 елның 2
маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында гражданнар
мөрҽҗҽгатьлҽре турында» 12.05.2003 ел, № 16-ЗРТ Татарстан Республикасы Законы
нигезендҽ, Чирмешҽн районы прокурорының «Ачыкланган коррупциячел факторларны
бетерү максатында норматив хокукый актны үзгҽртү турында» 2019 елның 5 апрелендҽге
273-р номерлы талҽбен карап, Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль район
Советы КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районының җирле үзидарҽ
органнарына гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе һҽм сроклары турында
кушылган Нигезлҽмҽне расларга.
2. Чирмешҽн муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарына үз эшендҽ ҽлеге
Нигезлҽмҽгҽ таянып эш итҽргҽ.
3. Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль район Советының «Татарстан
Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарына гражданнар
мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе һҽм сроклары турында» 2007 елның 16 мартындагы 62
номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга.
4. Ҽлеге карарны Чирмешҽн муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм
Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында бастырып чыгарырга
(Pravo.tatarstan.ru).
5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы башлыгы урынбасарына йөклҽргҽ
Башлык, муниципаль район
Советы рҽисе

Ф. М. Дҽүлҽтшин

Татарстан Республикасы
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2019 елның 18 июле
№ 238 карарына
кушымта
Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы гражданнарының җирле үзидарҽ органнарына гражданнар
мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе һҽм сроклары турында
Нигезлҽмҽ
Ҽлеге нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы җирле
үзидарҽ органнарына гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе һҽм сроклары турында
(алга таба - нигезлҽмҽ) «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,
«Россия Федерациясендҽ гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында» 2006
елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - Федераль закон) нигезендҽ
эшлҽнде. Нигезлҽмҽ гражданнарның җирле үзидарҽ органнарына тҽкъдимнҽр, гаризалар,
шикаятьлҽр белҽн мөрҽҗҽгать итүгҽ конституциячел хокукларын гамҽлгҽ ашыруны
тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн һҽм гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен карау - шҽхес хокукларын
гамҽлгҽ ашыруның һҽм саклауның мөһим чарасы, җирле үзидарҽ органнарының халык
белҽн элемтҽсен ныгыту, җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү өчен кирҽкле
мҽгълүмат чыганагын ныгыту эшен оештыруны җайга салуга юнҽлдерелгҽн һҽм
халыкның җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда катнашуының иң мөһим формаларының һҽм
гарантиялҽренең берсе булып тора.

1.

Гомуми нигезләмәләр

1.1. Һҽр граждан шҽхсҽн яисҽ үз вҽкиле аша мөрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук шҽхси
һҽм күмҽк мөрҽҗҽгатьлҽрне, шул исҽптҽн юридик затларның, Чирмешҽн муниципаль
районының җирле үзидарҽ органнарына, Чирмешҽн муниципаль районының җирле
үзидарҽ органнары вазыйфаи затларына (алга таба - вазыйфаи затлар) җибҽрергҽ хокуклы.
Чирмешҽн муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлар
үз компетенциясе кысаларында гражданнарның мөрҽҗҽгатьлҽрен кабул итҽргҽ, аларны
«Россия Федерациясе гражданнарының мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында»
02.05.2006 ел, № 59-ФЗ Федераль законда һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
һҽм срокларда карарга, тиешле чаралар күрергҽ, нигезле җаваплар бирергҽ тиеш.
1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ түбҽндҽге төп төшенчҽлҽр кулланыла:
- Чирмешҽн муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарына яисҽ Чирмешҽн
муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи затларына язма рҽвештҽ яки
электрон документ формасындагы мөрҽҗҽгать, гариза яки шикаять, шулай ук Чирмешҽн
муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарына гражданның телдҽн мөрҽҗҽгате;
- тҽкъдим-гражданинның законнарны һҽм башка норматив-хокукый актларны
камиллҽштерү, Чирмешҽн муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге,
иҗтимагый мөнҽсҽбҽтлҽрне үстерү, дҽүлҽт һҽм Җҽмгыять эшчҽнлегенең социальикътисадый һҽм башка өлкҽлҽрен яхшырту буенча рекомендациясе;
гариза - гражданинның башка затларның конституциячел хокукларын һҽм
иреклҽрен гамҽлгҽ ашыруда булышуы, йҽ Чирмешҽн муниципаль районы җирле үзидарҽ
органнары һҽм Чирмешҽн муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары вазыйфаи

затларының эшендҽге җитешсезлеклҽр, йҽ ҽлеге органнарның һҽм вазыйфаи затларның
эшчҽнлеген тҽнкыйтьлҽү турында белдерүе, йҽ законнар һҽм башка норматив хокукый
актларны бозу, Чирмешҽн муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары эшендҽ
җитешсезлеклҽр турында хҽбҽр итүе, йҽ ҽлеге органнарның һҽм вазыйфаи затларның
эшчҽнлеген тҽнкыйтьлҽү;
- гражданинның башка затларның хокукларын, иреклҽрен яки законлы
мҽнфҽгатьлҽрен йҽ хокукларын, иреклҽрен яки законлы мҽнфҽгатьлҽрен торгызу яки
яклау турында үтенече;
- күмҽк мөрҽҗҽгать - ике һҽм аннан да күбрҽк гражданнарның мөрҽҗҽгате,
гражданнар берлҽшмҽлҽренең, шул исҽптҽн юридик затларның мөрҽҗҽгате, шулай ук
митингта яки җыелышта катнашучыларның имзаларын җыю яки тавыш бирү юлы белҽн
кабул ителгҽн мөрҽҗҽгать;
- вазыйфаи зат-хакимият вҽкиле функциясен башкаручы яисҽ Чирмешҽн
муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарында оештыру-боеру, административхуҗалык функциялҽрен даими, вакытлыча яки махсус вҽкалҽт буенча башкаручы зат.
1.3. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең гамҽлдҽ булуы, федераль конституциячел законнарда һҽм
башка федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ каралырга тиешле мөрҽҗҽгатьлҽрдҽн
тыш, гражданнарның барлык мөрҽҗҽгатьлҽренҽ кагыла.
2. Гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау эшен оештыру
2.1. Чирмешҽн муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары (алга таба –
җирле үзидарҽ органнары) һҽм Чирмешҽн муниципаль районы җирле үзидарҽ
органнарының вазыйфаи затлары (алга таба-вазыйфаи затлар) гражданнарның
мөрҽҗҽгатьлҽрен карау эшен оештырырга, мөрҽҗҽгатьлҽрне объектив, төрле яклап һҽм
вакытында карауны, вазыйфаи затлар тарафыннан гражданнарны шҽхсҽн кабул итүне,
гражданнарның мөрҽҗҽгатьлҽре буенча хокуклы карарлар кабул итүне тҽэмин итҽргҽ
тиеш.
2.2. Гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽре буенча эш башкару башка төр эш башкарудан
аерым алып барыла. Җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеклҽре тиешле нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ торган махсус төзелҽ торган структур бүлекчҽлҽр яисҽ махсус билгелҽнгҽн
затлар аша гражданнарның мөрҽҗҽгатьлҽрен кабул итүне оештыралар.
2.3. Җирле үзидарҽ органнарына һҽм вазыйфаи затларга язмача яки телдҽн бҽян
ителгҽн барлык мөрҽҗҽгатьлҽр, шҽхси кабул итүлҽрдҽ, шулай ук почта, телефонакс,
телеграф яки башка юл белҽн алынган мөрҽҗҽгатьлҽр билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлҽ.
2.4. Язма мөрҽҗҽгать җирле үзидарҽ органына яисҽ вазыйфаи затка кергҽннҽн соң
өч көн эчендҽ мҽҗбүри теркҽлергҽ тиеш.
3. Гражданнар мөрәҗәгатьләре буенча эшләр ведомствосы

3.1. Гражданнарның мөрҽҗҽгатьлҽре җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи
затлар тарафыннан аларның компетенциясе нигезендҽ карала.
3.2. Язма мөрҽҗҽгать һҽм хҽл ителеше ҽлеге җирле үзидарҽ органы яисҽ вазыйфаи
зат компетенциясенҽ керми торган мҽсьҽлҽлҽрне үз эченҽ алган, «Россия Федерациясе
гражданнарының мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында»2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ
номерлы Федераль законның 11 статьясындагы 4 өлешендҽ күрсҽтелгҽн очрактан тыш,
мөрҽҗҽгать җибҽргҽн гражданга мөрҽҗҽгатьтҽ куелган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү
компетенциясенҽ кергҽн тиешле органга яисҽ тиешле вазыйфаи затка җибҽрелҽ.
3.3. Язма мөрҽҗҽгатьтҽ куелган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү берничҽ дҽүлҽт органы,
җирле үзидарҽ органнары яисҽ вазыйфаи зат компетенциясенҽ караган очракта,

мөрҽҗҽгать күчермҽсе теркҽлгҽннҽн соң җиде көн эчендҽ тиешле дҽүлҽт органнарына,
җирле үзидарҽ органнарына яисҽ тиешле вазыйфаи затларга җибҽрелҽ.
3.4. Шикаятьне карап тикшерү өчен дҽүлҽт органына, җирле үзидарҽ органына яисҽ
вазыйфаи затка, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (яисҽ гамҽл кылмауларына) шикаять бирү
тыела.
4. Гражданнар мөрәҗәгатьләренең язма формасы

4.1. Гражданинның язма рҽвештҽ бҽян ителгҽн мөрҽҗҽгатендҽ мөрҽҗҽгать
җибҽрелҽ торган органның исеме, йҽ тиешле вазыйфаи затның фамилиясе, исеме,
атасының исеме, йҽ тиешле зат вазыйфасы, шулай ук тҽкъдим, гариза яки шикаятьнең
асылын, фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы булган очракта), почта адресы
яисҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле электрон почта адресы, мөрҽҗҽгатьне яңадан адреслау
турында хҽбҽрнамҽ, шҽхси имзасын һҽм датасын бҽян итҽргҽ тиеш.
4.2. Гражданнар Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ, туган телдҽ яисҽ
Россия Федерациясе халыкларының телҽсҽ кайсы башка телендҽ Татарстан Республикасы
тҽкъдимнҽре, гаризалары, шикаятьлҽре белҽн мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. Тҽкъдимнҽргҽ,
гаризаларга, шикаятьлҽргҽ җаваплар мөрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ. мөрҽҗҽгать телендҽ
җавап бирергҽ мөмкин булмаган очракта Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ
җавап бирергҽ мөмкин.
4.3. Язма мөрҽҗҽгатьтҽ мөрҽҗҽгать иткҽн гражданның фамилиясе яки җавап
җибҽрелергҽ тиешле адрес (почта адресы яки электрон почта адресы) күрсҽтелмҽгҽн
очракта, мөрҽҗҽгатькҽ җавап бирелми. Ҽгҽр мөрҽҗҽгатьтҽ ҽзерлҽнүче, кылына торган яки
хокукка каршы кылынган гамҽллҽр турында, шулай ук аны ҽзерлҽүче, башкаручы яки
кылган зат турында белешмҽлҽр булса, мөрҽҗҽгать аның компетенциясе нигезендҽ дҽүлҽт
органына җибҽрелергҽ тиеш.
4.4. Язма мөрҽҗҽгать тексты укылырга мөмкин булмаган очракта мөрҽҗҽгатькҽ
җавап бирелми һҽм ул дҽүлҽт органына, җирле үзидарҽ органына яисҽ вазыйфаи затка
аларның компетенциясе нигезендҽ карауга җибҽрелергҽ тиеш түгел, бу хакта
мөрҽҗҽгатьне теркҽгҽн көннҽн алып җиде көн эчендҽ мөрҽҗҽгать җибҽргҽн гражданга
хҽбҽр ителҽ.
4.6. Җирле үзидарҽ органы яисҽ вазыйфаи зат, мҽҗбүри яисҽ мыскыл итү
чагылышлары, вазыйфаи затның, шулай ук аның гаилҽ ҽгъзаларының тормышына,
сҽламҽтлегенҽ һҽм мөлкҽтенҽ куркынычлар булган язма мөрҽҗҽгать алганда, анда куелган
сорауларның асылы буенча җавапсыз мөрҽҗҽгать калдырырга һҽм мөрҽҗҽгать җибҽргҽн
гражданга хокуктан явызларча файдалану ярамавы турында хҽбҽр итҽргҽ хокуклы.
4.6. Җирле үзидарҽ органына яисҽ вазыйфаи затка электрон документ рҽвешендҽ
кергҽн мөрҽҗҽгать законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ каралырга тиеш. Мөрҽҗҽгатьтҽ
граждан, мҽҗбүри рҽвештҽ, үзенең фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы булган очракта), җавап электрон документ формасында җибҽрелергҽ тиеш булса, электрон
почта адресын һҽм почта адресын, ҽгҽр җавап язма рҽвештҽ җибҽрелергҽ тиеш булса.
Граждан мондый мөрҽҗҽгатькҽ кирҽкле документлар һҽм материаллар электрон формада
йҽ җибҽрергҽ күрсҽтелгҽн документлар һҽм материаллар яки аларның күчермҽлҽре язма
рҽвештҽ куярга хокуклы куярга.
5. Гражданнарны шәхси кабул итү
5.1. Җирле үзидарҽ органнарында гражданнарны шҽхси кабул итү аларның
җитҽкчелҽре һҽм моңа вҽкалҽтле затлар тарафыннан үткҽрелҽ. Турында мҽгълүмат урында
кабул итү, шулай ук турында билгелҽнгҽн кабул итү өчен көннҽр һҽм сҽгатьлҽре
доводится кадҽр мҽгълүматлар гражданнар.

Кабул итү урыны турында мҽгълүмат, шулай ук билгелҽнгҽн кабул итү өчен көннҽр
һҽм сҽгатьлҽре турында мҽгълүматлар гражданнарга җиткерелҽ.
5.2. Шҽхси кабул итү вакытында гражданин шҽхесен раслаучы документ күрсҽтҽ.
5.3. Телдҽн керҽ мөрҽҗҽгатьнең эчтҽлеге гражданин шҽхси кабул итү карточкасына
кертелҽ. Телдҽн мөрҽҗҽгатьтҽ бҽян ителгҽн фактлар һҽм хҽллҽр ачык һҽм өстҽмҽ тикшерү
талҽп итмҽсҽ, граждан ризалыгы белҽн мөрҽҗҽгать итүгҽ җавап шҽхси кабул итү
барышында телдҽн бирелергҽ мөмкин, бу хакта гражданның шҽхси кабул итү
карточкасында язылу башкарыла. Калган очракларда мөрҽҗҽгатьтҽ куелган сорауларның
асылы буенча язма җавап бирелҽ.
5.4. Шҽхси кабул итү барышында кабул ителгҽн язма мөрҽҗҽгать «Россия
Федерациясе гражданнарының мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында» 2006 елның 2
маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законда һҽм «Татарстан Республикасында гражданнар
мөрҽҗҽгатьлҽре турында «2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлергҽ һҽм карап тикшерелергҽ тиеш.
5.5. Мөрҽҗҽгатьтҽ хҽл ителеше ҽлеге җирле үзидарҽ органы яисҽ вазыйфаи зат
компетенциясенҽ керми торган мҽсьҽлҽлҽр булса, гражданга аңа кайда һҽм нинди
тҽртиптҽ мөрҽҗҽгать итҽргҽ кирҽклеге турында аңлатма бирелҽ.
5.6. Шҽхси кабул итү барышында гражданга мөрҽҗҽгатьне караудан, ҽгҽр аңа
мөрҽҗҽгатьтҽ куелган сорауларның асылы буенча элек җавап бирелгҽн булса, кире
кагылырга мөмкин.
5.7. Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда аерым категория
гражданнар беренче чиратта шҽхси кабул итү хокукыннан файдалана.
6. Гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау сроклары
6.1. Мөрҽҗҽгатьлҽрнең барлык төрлҽре-җирле үзидарҽ органнарына яки вазыйфаи
затка аларның компетенциясе нигезендҽ кергҽн шҽхси һҽм коллектив, язма мөрҽҗҽгать
теркҽлгҽннҽн соң 30 көн эчендҽ карала.
6.2. Аерым очракларда, шулай ук «Россия Федерациясе гражданнарының
мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы
Федераль законда һҽм «Татарстан Республикасында гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽре
турында» 2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законында
каралган гарызнамҽне җибҽргҽн очракта җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе, вазыйфаи зат
яисҽ ул затка вҽкалҽтле зат мөрҽҗҽгатьне карау срогын озайту турында мөрҽҗҽгать иткҽн
гражданны бу турыда хҽбҽр итеп, мөрҽҗҽгатьне карау срогын 30 көннҽн дҽ артмаганга
кадҽр озайтырга хокуклы.
6.3. Мөрҽҗҽгатьне карау нҽтиҗҽлҽре турында гражданга тиешле карар кабул
ителгҽннҽн соң өч көн эчендҽ, лҽкин ҽлеге бүлекнең 6.1. һҽм 6.2. өлешлҽрендҽ
билгелҽнгҽн сроклардан да соңга калмыйча җавап җибҽрелҽ.
7. Мөрәҗәгатьне карау

7.1. Җирле үзидарҽ органнары яисҽ вазыйфаи зат:
1) мөрҽҗҽгатьне объектив, һҽрьяклы һҽм үз вакытында карауны тҽэмин итҽ, кирҽк
очракта-мөрҽҗҽгать җибҽргҽн граждан катнашында;
2) башка дҽүлҽт органнарында, җирле үзидарҽ органнарында һҽм башка
вазыйфаи затлардан, судлардан, алдан тикшерү органнарыннан һҽм органнарыннан тыш,
мөрҽҗҽгатьлҽрне карау өчен кирҽкле документлар һҽм материаллар соратып ала, шул
исҽптҽн электрон формада;
3) гражданның бозылган хокукларын, иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен
яңадан торгызуга яисҽ яклауга юнҽлдерелгҽн чаралар күрҽ;

4) «Россия Федерациясе гражданнары мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында
" 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясында күрсҽтелгҽн
очраклардан тыш, мөрҽҗҽгатьтҽ куелган мҽсьҽлҽлҽрнең асылы буенча язмача җавап бирҽ;
5) гражданга аның мөрҽҗҽгатен карап тикшерү өчен башка дҽүлҽт органына,
җирле үзидарҽ органына яисҽ аларның компетенциясе нигезендҽ башка вазыйфаи затка
җибҽрү турында хҽбҽр итҽ.
7.2. Җирле үзидарҽ органнары яисҽ вазыйфаи зат, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт
органы, җирле үзидарҽ органы яисҽ мөрҽҗҽгатьне карый торган вазыйфаи зат запросы
буенча 15 көн эчендҽ мөрҽҗҽгатьне карау өчен кирҽкле документлар һҽм материаллар
тапшырырга тиеш (дҽүлҽт яисҽ федераль закон белҽн саклана торган башка серне тҽшкил
иткҽн һҽм алар өчен бирүнең аерым тҽртибе билгелҽнгҽн документлардан һҽм
материаллардан тыш).
7.3. Мөрҽҗҽгатькҽ җавап җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе, вазыйфаи зат яисҽ
ул вакытта вҽкалҽтле зат тарафыннан имзалана.
4.4. Мөрҽҗҽгатькҽ җавап җирле үзидарҽ органына яисҽ вазыйфаи затка
электрон документ рҽвешендҽ килгҽн мөрҽҗҽгатьтҽ күрсҽтелгҽн электрон адрес буенча
электрон документ рҽвешендҽ һҽм җирле үзидарҽ органына яисҽ вазыйфаи затка язма
рҽвештҽ кергҽн мөрҽҗҽгатьтҽ күрсҽтелгҽн почта адресы буенча язма рҽвештҽ җибҽрелҽ.
Моннан тыш, билгесез затлар даирҽсе мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылышлы тҽкъдим, гариза яки
шикаятьне үз эченҽ алган, аерым алганда, билгесез затлар даирҽсенҽ карата чыгарылган
суд карары шикаять белдерелҽ торган мөрҽҗҽгатькҽ, җавап, шул исҽптҽн суд карарына
шикаять бирү тҽртибен аңлатып, шул исҽптҽн, «Россия Федерациясе гражданнары
мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы
Федераль законның 6 статьясындагы 2 өлеше талҽплҽрен үтҽп, «Интернет»мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге җирле үзидарҽ органнары мҽгълүматларының рҽсми
сайтында урнаштырылырга мөмкин.
7.5. Мөрҽҗҽгатьне караганда мөрҽҗҽгатьтҽге мҽгълүматларны, шулай ук
гражданның шҽхси тормышына кагылышлы мҽгълүматларны аның ризалыгыннан башка
игълан итү рөхсҽт ителми. Дҽүлҽт органына, җирле үзидарҽ органына яисҽ мөрҽҗҽгатьтҽ
куелган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү компетенциясенҽ кергҽн вазыйфаи затка язма мөрҽҗҽгать
җибҽрү мөрҽҗҽгатьтҽ булган мҽгълүматларны игълан итү саналмый.
5.6. Вҽкалҽтлҽре туктатылган вазыйфаи затка адресланган мөрҽҗҽгать
күрсҽтелгҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру йөклҽнгҽн вазыйфаи зат тарафыннан карала.
8. Мөрәҗәгатьне караганда граждан хокуклары
8.1. Граждан җирле үзидарҽ органы яисҽ вазыйфаи зат тарафыннан мөрҽҗҽгатьне
караганда хокуклы:
1) затка, мөрҽҗҽгатьне караучы затка дҽлиллҽрне шҽхсҽн бҽян итҽргҽ;
2) җирле үзидарҽ органының тиешле структур бүлекчҽсендҽ яисҽ тиешле вазыйфаи
заттан язма мөрҽҗҽгатьне теркҽү турында телдҽн (шул исҽптҽн телефон аша) яисҽ
электрон формада, шулай ук аны карау сроклары турында мҽгълүмат алырга;
3) мөрҽҗҽгать кабул иткҽн органның вҽкалҽтле заты (вазыйфаи зат) тарафыннан
мөрҽҗҽгатьнең икенче нөсхҽсендҽ граждан тарафыннан тапшырылган датасын,
фамилиясен һҽм инициалларын күрсҽтеп, язма мөрҽҗҽгать кабул итү факты таныклыгына
имза салу юлы белҽн имза салу;
4) өстҽмҽ документлар һҽм материаллар тапшырырга яки аларны соратып алу
турында, шул исҽптҽн электрон формада мөрҽҗҽгать итҽргҽ.;
5)ҽгҽр бу башка затларның хокукларына, иреклҽренҽ һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ
кагылмаса, һҽм күрсҽтелгҽн документларда һҽм материалларда дҽүлҽт серен яисҽ
федераль закон белҽн саклана торган бүтҽн серне тҽшкил итүче белешмҽлҽр булмаса,
мөрҽҗҽгатьне карауга кагылышлы документлар һҽм материаллар белҽн танышырга;

6) «Россия Федерациясе гражданнары мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында»
2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясында күрсҽтелгҽн
очраклардан тыш, ҽ «Россия Федерациясе гражданнары мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе
турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясындагы
5.1 өлешендҽ каралган очракта, мөрҽҗҽгать итү турында үтенеч белҽн мөрҽҗҽгать
нигезендҽ, алар компетенциясенҽ мөрҽҗҽгатьтҽ куелган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү кергҽн
органга яисҽ вазыйфаи затка язма мөрҽҗҽгатьне юллау турында хҽбҽрнамҽ алырга;
7) мөрҽҗҽгатьне Россия Федерациясе законнары нигезендҽ административ һҽм
(яки) суд тҽртибендҽ карап тикшерүгҽ бҽйле рҽвештҽ мөрҽҗҽгать буенча кабул ителгҽн
карарга яисҽ гамҽлгҽ (гамҽл кылмауга) карата шикаять белҽн мөрҽҗҽгать итҽргҽ;
8) мөрҽҗҽгатьне карауны туктату турында гариза белҽн мөрҽҗҽгать итҽргҽ;
9) мөрҽҗҽгать буенча кабул ителгҽн карарга шикаять бирергҽ;
10) вҽкил хезмҽтлҽреннҽн файдаланырга;
11) мөрҽҗҽгатьне караганда, законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ органның яисҽ вазыйфаи
затның законсыз гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) китерелгҽн мораль зыянны каплауга һҽм
компенсациялҽүгҽ.
9. Гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турындагы законнарны бозган өчен
җаваплылык
9.1. «Россия Федерациясе гражданнарының мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе
турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законны, «Татарстан
Республикасында гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽре турында» 2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законын бозуда гаепле затлар Россия Федерациясе
законнарында каралган җаваплылыкка тартыла.
10. Гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карауның билгеләнгән тәртибен тормышка
ашыруны контрольдә тоту
10.1. Чирмешҽн муниципаль районы Башлыгы Чирмешҽн муниципаль районы
җирле үзидарҽ органнарында гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен карау һҽм гражданнарны
кабул итү эшенең торышын контрольдҽ тота.
1.2. Чирмешҽн муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи
затлар гражданнар мөрҽҗҽгатендҽге мҽсьҽлҽлҽрне исҽпкҽ алырга, анализларга һҽм
гомумилҽштерергҽ, гражданнарның хокукларын, иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен
бозуга китерҽ торган сҽбҽплҽрне һҽм шартларны бетерергҽ бурычлы.

