РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ БАКЖОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУСЛЮМОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

М0СЛИМ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ БАЕК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

423983, РТ, Муслюмовский район, с. Баюково, ул. Советская 2,
тел. (8-85556)3-16-38

№А7

28.05.2020 г.
Карар

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Баек авыл жирлеге
Башкарма комитетыньщ 2020 елныц 3 февралендзге 2 номерлы «Адресларны
биру, узгэрту Ьэм юкка чыгару буенча муниципаль хезмэт курсэтунец
административ регламентын раслау турында» карарына узгэрешлэр керту
хакында
Законнарга туры китеру максатыннан, Татарстан Республикасы Меслим
муниципаль районы Баек авыл жирлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:
1. Меслим муниципаль районы Баек авыл жирлеге Башкарма комитетыныц
2020 елныц 3 февралендзге 2 номерлы карары белэн расланган адресларны биру,
узгэрту Ьэм юкка чыгару буенча муниципаль хезмэт курсэтунец административ
регламентына 1.5 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итеп узгэрешлэр кертергэ:
«1.5. Элеге Регламентта федераль мэгълумат адреслар системасын
эксплуатациялэу мэсьэлэлэрен регламентлаштыра торган федераль законнарда
билгелэнгэн курсэткечлэргэ тогэл туры килэ торган терминнар Ьэм билгелэмэлэр,
шулай ук адреслар турында дэулэт адреслы реестрында булган белешмэлэрне
куллану буенча менэсэбэтлэр кулланыла.
«ТР Электрон Хекумэте» - Татарстан Республикасыныц Электрон документ
эйлэнеше системасы, Интернеттагы адресы: https://intra.tatar.ru
- Дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтунец купфункцияле узэгенец
ерактагы эш урыны - Россия Федерациясе Хокумэтенец 2012 елныц 22
декабрендэге 1376 номерлы «Дэулэт Иэм муниципаль хезмэтлэр курсэтунец
купфункцияле узэклэре эшчэнлеген оешгыру кагыйдэлэрен раслау турында»гы
карары белэн расланган Дэулэт Бэм муниципаль хезмэтлэр курсэтунец
купфункцияле узэклэре эшчэнлеген оештыру кагыйдэлэренец 34 нче пункты
нигезендэ Татарстан Республикасы муниципаль районыныц шэЬэр Ьэм авыл
жирлегендэ тозелгэн дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэту купфункцияле
узэгенец территориаль яктан аерымланган структур булекчэсе (офисы).

техник хата - муниципаль хезмэт курсэтуче орган тарафыннан жибэрелгэн
Ьэм документка (муниципаль хезмэт нэтижэсенэ) кертелгэн мэгълуматларныц бу
мэгълуматларны кертугэ нигез булган документлардагы мэгьлуматларга туры
килмэвенэ китергэн хата (язудагы хата, басмадагы хата, грамматик яки арифметик
хата яисэ шуна охшаш хата);
Элеге Регламентта муниципаль хезмэт курсэту турында гариза (алга таба гариза) дигэндэ, муниципаль хезмэт курсэту турындагы мерэжэгать ацлашыла
(2010 елныц 27 июлендэге 210-ФЗ номерлы Федераль законный 2 статьясындагы
2 пункт).
Элеге Регламентный гамэлдэ булуы тубэндэге кучемсез милек объектларына
кагыла: тозелеп беткэн капиталь тезелеш объектлары (биналар, тезелеш,
корылмалар), тозелеп бегмэгэн объектлар Ьэм капиталь тезелеш максатларында
бирелгэн жир кишэрлеклэре.
Элеге Регламентный гамэлдэ булуы тубэндэгелэргэ кагылмый:
- ваклап сату челтэре объектлары (сэудэ Ьэм хезмэт курсэту елкэсенец
капиталь булмаган стационар Ьэм стационар булмаган объектлары);
- автомобиль транспорты тукталышлары (купкаглы тукталышлардан тыш);
металл Ьэм аерым торучы капиталь гаражлар (гараж-тозелеш
кооперативларыннан тыш);
- югарыда курсэтелгэн объектларныц гамэлдэге яисэ урнаштырыла торган
жир кишэрлеклэре.»
2.
Элеге
карарны
хокукый
мэгълуматныц
muslumovo.tatarstan.ru адресы буенча бастырып чыгарырга.

рэсми

порталында

3. «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ адреслар биру,
узгэрту Ьэм бетеру буенча муниципаль хезмэт курсэтунец административ
регламентын Татарстан Республикасы муниципаль районыныц рэсми сайтында Ьэм
Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълуматныц рэсми порталында
урнаштыруны тээмин итэргэ.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз остемэ алам.
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