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Олы Нырты авыл җирлеге башкарма комитетының
30.04.2018 елгы №8 карары белән расланган
"Муниципаль милек булып торучы җирләрне
торак төзелеше максатында комплекслы үзләштерү
өчен җир биләмәләрен арендалауга килешү хокукын
төзү һәм сату буенча аукцион оештыру һәм үткәрү"
муниципаль хезмәте күрсәтү буенча Административ
регламент”ына үзгәрешләр кертү турында

Россия Федерациясенең “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне
оештыру турында”гы 19.07.2018 ел, №204-ФЗ Федераль Законына үзгәрешләр
кертү турында» гы Федераль закон нигезендә, Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәткәндә гражданнарның өстәмә гарантияләрен билгеләү өлешендә гамәлдәге
законнарга туры китерү максатыннан, Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Олы Нырты авыл җирлеге башкарма комитеты
Карар итте:
1.
Олы Нырты авыл җирлеге башкарма комитетының 30.04.2018 елгы №8
карары белән расланган "Муниципаль милек булып торучы җирләрне торак
төзелеше максатында комплекслы үзләштерү өчен җир биләмәләрен арендалауга
килешү хокукын төзү һәм сату буенча аукцион оештыру һәм үткәрү" муниципаль
хезмәте күрсәтү буенча Административ регламент”ына түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1.1. Түбәндәге эчтәлекле 2.6.1 пунтя белән тулыландырыга:
“2.6.1. «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында»
2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 18 статьясындагы
4 өлешендә каралган муниципаль мөлкәт исемлегенә кертелгән җир кишәрлеген
арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукционда катнашу өчен гариза бирүчеләр
үзләренең кече һәм урта эшкуарлык субъектларына документ формасында яисә
электрон документ формасында кече һәм урта эшкуарлык субъектларының
Бердәм реестрыннан белешмәләр бирү юлы белән үзләренең керемнәрен
декларациялиләр., аны алып бару күрсәтелгән Федераль закон нигезендә гамәлгә

ашырыла, йә әлеге Федераль законның 4 статьясындагы 5 өлеше нигезендә кече
һәм урта эшкуарлык субъектларына кертү шартларына туры килүе турында
белдерәләр.»;
1.2. 2.8 пунктта “2.6 пунктта” сүзләрен “2.6. һәм 2.6.1. пунктларда” дип
үзгәртергә:
1.3. 2.10 пунктның 1 нче абзаөын түбәндәгечә бәян итәргә:
“2.10. Муниципаль берәмлек администрациясе түбәндәге нигезләр буенча җир
кишәрлеген милеккә сату яки җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү
хокукын сату буенча аукцион оештырганда муниципаль хезмәт күрсәтүне туктата
яки баш тарта:»;
1.4. 5.1 пунктның 4 нче абзаөында “"каралмаган документлар" сүзләрен
«документлар яки мәгълүматны яисә гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне
гамәлгә ашыру» сүзләренә алыштырырга;
1.5. 5.1. пунктны түбәндәге эчтәлектәге 9-11 нче абзаөлар белән
тулыландырырга:
“– муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын
яки тәртибен бозу;
- әгәр федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе
субъектларының законнары һәм башка норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда туктатып тору нигезләре каралмаган булса,
Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору;
- мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, «дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында
каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яисә) дөреслеге
күрсәтелмәгән документларның яисә белешмәләрнең таләбе.
1.6. 5.5 пунктны түбәндәгечә бәян итәргә:
“5.5. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул
ителә:
- шикаять, шул исәптән, кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән хаталарны
һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясенең норматив
хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
алынмаган акчаны кире кайтару рәвешендә дә, канәгатьләндерелә;
- шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.»;
1.7. 5 бүлекне түбәндәге эчтәлектәге 5.8 һәм 5.9 пунктлар белән
тулыландырырга:
“5.8. Шикаятьне, әлеге Регламентның 5.6 пунктында күрсәтелгәнчә,
мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиешле дип тану
очрагында, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан муниципаль
хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне тиз арада бетерү
максатларында гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә,
шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт яки

муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә кирәк булган
алдагы гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә;
5.9. Шикаятьне, әлеге Регламентның 5.6 пунктында күрсәтелгәнчә,
мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип тану
очрагында, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында
мәгълүмат бирелә.»;
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы рәсми хокукый мәгълүмат
порталында «Интернет» челтәрендә http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча
урнаштырырга.

Авыл җирлеге башлыгы
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