ТАТАР СТАН
РЕ СПУБЛИКАСЫ

ПУБЛИКА
ТАТАР СТАН

РЕ С

САБА МУНИЦИПАЛЪ
РАЙОНЫ ЭЗМО АВЫЛ
Я{ИРЛЕГЕ БАШКАРМА
комитЕты

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ Й КОМИТЕТ

из ]\4 инс кого с Ельского
11осЕлЕния сАБинского
рдйонд
муниципАльного

422052, Татарстан Республикасы, Саба районы,
Эзпtэ авылы, Мэктэп урамы,9 йорт

.122052, Респуб,п

и ка TaTapcTatl, Сабrlнскtrl:i paitoH,
с.Измя, ул. Шко"цьная, 9

тел, (8,1362) 49-I

-32,

тел, (84З62)

(8,1362) ,+9-1-22

49-|-З2. (84З62) 49-1-22

e_mail. ISпl.SаЬ/altаtаг.ru

}ирАр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns7

0з 02.2020

Эзмэ авыл цирлеге башкарма
комитетыныц 201В елныц 30 апрелендаге
50 номерлы карары белэн расланган
"Муниципаль милекта булган щирлэрдэн
торак тозелеше максатларында
комплекслы yзлэштерy ечен }кир
ки шэрлеген арендалау шартнамэлорен
тозy хокукын сату буенча торгларны
оештыру haM уткару" муниципаль хезмэт
кyрсэтy буенча административ регламентка
Yзгарешлэр KepTY урында

кЩаулэт haM муниципаль хезмотлар кYрсэтYне оештыру турында <<Федераль
законга Yзгарешлэр KepTY хакында) 20,1В елныц 19 июлендэ чыккан 204-Ф3 номерлы
Федераль закон нигезендэ, гамэлдаге законнарга туры китерyмаксатларында, даyлэт
haM муниципаль хезматлэр кYрсэткэндэ гращцаннарныц естэмэ гарантиялэрен
билгелэу олешендэ,татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Э3мэ авыл
}кирлеге башкарма комитеты карар кылды:
Эзмэ авыл )цирлеге башкарма комитетыныц 2018 елныц 30 апрелендэге
1,
50 номерлы карары белон расланган "муниципаль милектэ булган жирлардэн торак
тозелеше максатларында комплекслы yзлэштерy очен жир кишорлеген арендалау
шартнамолэрен тозy хокукын сату буенча торгларны оештыру hэм yткэрy"
муниципаль хезмот кyрсэтy буенча <муниципаль милекта булган жирлэрдэн торак
тозелеше максатларында комплекслы yзлаштерy очен }кир кишэрлеген арендалау
шартнамаларен тезy хокукын сату буенча торгларны оештыру hэм yTkopy"
ад м и н и страти в регл аментка тyбэ ндэгеyз гэрешла р кертер гэ
:

1.1.2.6.1. пунктын киласе эчтолекта осторгэ:
2,6.1, <Россия Федерациясендэ кече hэм урта эшкуарлыкны YcTep Yтурында) 2007
елныц 24 июлендаГе 209-Ф3 номерлы Федераль законныц 1В статьясындагы 4
олешенда каралган муниципаль молкот исемлегенэ кертелгон х{ир кишорлеген
арендалау шартнамэсен тозY хокукына аукционда катнашу ечен гариза биручелэр
yзлэренец кече hэм урта эшкуарлык субъектларына докуме_нт формасында яисэ
электрон документ формасында кече hэм урта эшкуарлык субъектларыныц Бердэм
реестрыннан белешмолэр бирy юлы белэн yзлэренец керемнэрен декларациялилар.,

я элеге
аны алып бару курсэтелгэн Федераль закон нигезендэ гамэлгэ ашырыла,
эшкуарлык
Федераль законньiц 4 статьясындагы 5 елеше нигезендэ кече hэм урта
субъектларына kepтy шартларына туры килyе турында белдерэлэр.);
1,2. 2.8 пунктта <2.6 пунктында)сYзен (2,6. haM2.6. 1 пунктларында>
.

сyзлоренэал маштырырга;
бэян итэрго:
1 ,з, 2,10, пунктыныц беренче абзацын тубондэге редакциядэ

к2.10. Муниципаль берэмлек администрациясе тyбэндоге нигезлэр буенча щир

тезy хокукын
кишерлеген милеккэ сату яки }кир кишэрлеген арендалау шартнамэсен
яки баш
туктата
сату буенча аукцион оештырганда муниципаль хезмот кyрсэтyне
тарта:>;

пунктыныц дYртенче абзацында. "каралмаган документлар" сYзлэрен
(документлар яки мэгьлyматны сyзлэрена алмаштырырга яки гамэлгэ ашыру
каралмаган гамалларне гамэлгэ ашырырга)
1.5. 5.1 пунктын тубандаге эчтэлектэге тугызынчы-унберенче абзацларлар белан

1.4. 5.1

тулыландырырга:
(- муниципаль хезмэт KYpcэTY натижаларе буенча документлар биру вакытын яки
тартибен бозу;
ителгон
- федераль законнарда haM Россия Федерациясенец аларнигезенда кабул
башка норматив хокукый актларынды, Россrя Федерациясе субъектларыныц
хокукый актларда
законнары hэм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
муниципаль хезмат кyрсэтyне туктатып тору;
хезмэт KYpcэTY
-мерэ)цэгать итYченец муниципаль хезмэт кYрсэткэндэ, муниципаль
муниципаль хезмэт
очен киракле докуменrльрнrl кабул итyдэн баш тартканда яиса
KYpcoTYHe оештыру
кYрсатYдэн баш тартканда, (дэYлат hэм муниципаль хезмэтлэр
7

законныц
турында>2010 елныц 27 июлендэге 21'0-Фз номерлы Федераль
тыш,
документларныц
сiатьясындагы 1 елешенец 4 пунктында каралган очраклардан
белешмоларнец
яисэ
бупrrrц hoM (яисэ) дереслеге кyрсэтелмэгон документларныц
талабе).
1.6. 5.5 пунктны тYбэндэге редакциядо бэян иторга:
(5.5. Шикаятьне карау натиlцэларе буенча тYбондэге карарларныц берсе
кабул
хезмот
- шикаять, шул исаптан, кабул ителган карарны юкка чыгару, муниципаль
hэм хаталарны
итело:

хаталарны
kypcaTy нати)цосенда бирелгэн документларда щибэрелгэн
хокукыЙ актларында,
норматив
тозатY, .,л"р"rц"r"iо'rrу.r"rа Россия Федерациясенец
муниципаль
актларында,
норматив хокукыЙ

Россия Федерациясе Ьубъектларыныц

канэгатьлэндерелэ;
хокукый актларда алынмаган акчаны кире кайтару рэвешенда дэ,
-шикаятьне канэгатьландерYдэн башт арта,);
белан тулыландырырга:
5 булекне тYбон эчтэлектэге 5,8, hэм5.9. пунктлары
(5.В. Шикаятьне морэ}кэгатЬ итYчегЭ 5.6.пунктында кYрсотелгэн жавапта
тану очрагында,муниципаль хезмэт кyрсэтyче

1,7.

канагатьландерелерга тиешле дип
орган тарафыннан муниципаль хезмэт кyрсэткондо ачыкланган житешсезлекларне
гамэллэр турында
,й. арада бетеру максатларында гамэлгэ ашырыла торган
гафу утеналор hoM
магълYмат бирелэ, шулай у* *ri"р"лгэн уцайсызлыклар очен
меро}когать итyчегэ кирек
дэyлат яки муниципаль хезмэт кyрсэтy максатларында
турында магълyмат кyрсэтела,
булrаt.t алдагы гамоллэр'5.d.пунктта
кYрсэтелгэН морэжагат_Ь иryчего щавапта
5.9.Шикаятьне
кабул ителгон карарныц
канэгатьлэндерелергэ тиеш тyгел дип тану очрагында,
ацлатмалар, шулай ук кабул ителгон карарга

сабаплэре турында дэлиллэнгэн

шикаять бирy тартибе турында мэгълyмат бирелэ,>;
турындагы
2. олеге *"р"рI-'о' йrЫр.rЧн РеспубликасынЫц хокукыЙ мегълуматлар
челтэрендо
"интернет"
расми порталында магълyмати-телекоммуникацион
Республикасы Саба муниципаль
httр://ргачо,tаtаrstап.гu адресы буенча, Татарстан

адресы
сайтында http://saby.tatarstan,ru/rus/izma
авыл
расми
жирлеге
Эзмэ
районы
информацион стендларда урнаштырырга,

v/

буенча haM авыл }кирлегендэ урнашкан
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