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"Дәүләт муниципаль хезмәтләре күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында Татарстан
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комитеты
КАРАР БИРӘ:
1.
Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тойгуҗа авыл җирлеге
Башкарма комитетының 2020 елның 30 гыйнварындагы 1 номерлы карары белән расланган
адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентына үзгәрешләр кертергә:
1.1. 1.5 пунктының 3 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«адресы - Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыру принциплары нигезендә
структуралаштырылган һәм шул исәптән урам-юл челтәре элементының исемен һәм (яисә)
планлаштыру структурасы элементының исемен (кирәк булганда), шулай ук адресация
объектын идентификацияләү мөмкинлеген бирә торган цифрлы һәм (яисә) хәрефлецифрлы билгесен үз эченә алган адрес объектының урнашкан урынын тасвирлау;»
1.2. 5 бүлекне үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының,
муниципаль хезмәткәрләрнең, хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять бирүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы башкарма
комитет хезмәткәрләренең судка кадәр гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
муниципаль хезмәтне үтәүдә яисә Муниципаль берәмлек Советына шикаять белдерү
хокукына ия.
Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон рәвештә муниципаль хезмәтне
күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба - күпфункцияле үзәкне
гамәлгә куючы) җирле үзидарәнең тиешле органына, шулай ук 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында”
Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаятьләр югары органга (аның булганда) бирелә яисә ул булмаганда,

турыдан-туры муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күп
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)
шикаятьләр шушы күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күп функцияле үзәкнең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр күпфункцияле үзәкне
гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белән вәкаләтле
вазыйфаи затка тапшырыла. "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру
турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы
1_1 өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә тапшырыла.
5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның
вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша,
" Интернет "мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм
порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөмкин кабул ителгән вакытта шәхси
кабул итү мөрәҗәгать итүченең. Күп функцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта
аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең
рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып
җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул
ителергә мөмкин. "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында"
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1
өлешендә каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрнең бердәм порталын яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ
порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итүе вакытында кабул ителергә мөмкин.
5.3. Федераль закон тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнарның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның вазыйфаи затларының яисә муниципаль
хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләрне
бирү һәм карау тәртибе (процедурасы) билгеләнгән очракта, күрсәтелгән
шикаятьләрне бирү һәм карау белән бәйле мөнәсәбәтләр өчен, "дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 11_1 статьясы һәм әлеге пунктның нормалары
кулланылмый.
5.4. Шикаять үз эченә алырга тиеш:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның
вазыйфаи затының, яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның
җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәрнең, оешмаларның "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган исеме, аларның җитәкчеләре һәм (яки)
хезмәткәрләренең, аларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять
белдерелә торган;

2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), гариза
бирүченең - физик затның яшәү урыны турында мәгълүматлар, гариза бирүченең - юридик
затның урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә өчен телефон номеры
(номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һәм гариза бирүчегә җавап
җибәрелергә тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның
вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять белдерелә торган карарлар һәм гамәлләре турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль
хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, дәүләт яисә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, "дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмаларның,
аларның хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән
килешми. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы
документлар (булганда), йә аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин
5.5.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы органга,
"дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмага
яисә югарыдагы органга (аның булганда) килгән шикаять аны теркәгәннән соң унбиш эш
көне эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күп функцияле
үзәккә, оешмаларга, оешмаларга шикаять белдерелгән очракта, ул теркәлгән көннән соң
биш эш көне эчендә каралырга тиеш., "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне
оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1_1 өлешендә каралган документларны кабул итү, мөрәҗәгать итүчедән
документларны кабул итү, йә җибәрелгән хаталарны һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый
төзәтмәләрнең билгеләнгән срогы бозылуга шикаять белдергән очракта - теркәлгән көннән
биш эш көне эчендә.
5.6.
Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән, кабул ителгән карарны юкка чыгару, дәүләт яисә 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 актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә,
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.
5.7. Әлеге Нигезләмәнең 5.6 пунктында күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә
торган көннән дә соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача һәм мөрәҗәгать итүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивлаштырылган
җавап җибәрелә.
5.8. Шикаятьне әлеге Нигезләмәнең 5.7 пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә
җавапта канәгатьләндерелергә тиешле дип тану очрагында, муниципаль хезмәт күрсәтүче
орган, күп функцияле үзәк яисә оешма тарафыннан "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә.,

шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
максатларында мөрәҗәгать итүчегә кирәкле алдагы гамәлләр турында мәгълүмат
күрсәтелә.
5.9. Шикаятьне әлеге Нигезләмәнең 5.7 пунктында күрсәтелгән 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.
5.10. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ хокук бозу яки
җинаять составының билгеләре билгеләнгән очракта, вазыйфаи зат, шикаятьләрне карау
буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура
органнарына җибәрәләр. муниципаль хезмәт кәгазьдә яки электрон формада язмача
бирелә.»
2. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тойгуҗа авыл җирлеге
Башкарма комитетының 2020 елның 3 февралендәге 3 номерлы карары белән расланган
инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары схемасын килештерү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентының 5 бүлеген үзгәртергә һәм
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының,
муниципаль хезмәткәрләрнең, хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять бирүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар Башкарма комитет хезмәткәрләренең Муниципаль
хезмәт күрсәтүдә катнашучы гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр тәртиптә
шикаять бирергә хокуклы.
Шикаять язмача кәгазьдә, электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтүче органга,
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба - күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы),
шулай ук "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында"2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр югары органга (аның булганда)
бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе
тарафыннан карала. Күп функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына) шикаятьләр шушы күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күп
функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив хокукый
акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр әлеге оешмалар
җитәкчеләренә тапшырыла.
5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның
вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша, "
Интернет "мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан
яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып
җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөмкин кабул ителгән вакытта шәхси кабул итү мөрәҗәгать
итүченең. Күп функцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмат-

телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. "Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясы-ндагы 1_1 өлешендә каралган оешмаларның
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет"
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталын яисә дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрнең региональ порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать
итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин.
5.3. Федераль закон тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнарның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның вазыйфаи затларының яисә муниципаль
хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләрне
бирү һәм карау тәртибе (процедурасы) билгеләнгән очракта, күрсәтелгән шикаятьләрне
бирү һәм карау белән бәйле мөнәсәбәтләр өчен "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 11_1 статьясы һәм әлеге пунктның нормалары кулланылмый.
5.4. Шикаять үз эченә алырга тиеш:
1) "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи
заты, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәкнең, аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәрнең, оешмаларның исеме,
аларның җитәкчеләре һәм (яки) хезмәткәрләренең, аларның карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган карарлар һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган;
2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), гариза
бирүченең - физик затның яшәү урыны турында мәгълүматлар, гариза бирүченең - юридик
затның урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә өчен телефон номеры
(номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һәм гариза бирүчегә җавап
җибәрелергә тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның
вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять белдерелә торган карарлар һәм гамәлләре турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль
хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, дәүләт яисә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, "дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмаларның,
аларның хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән
килешми. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы
документлар (булганда), йә аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы органга,
"дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге

210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмага
яисә югарыдагы органга (аның булганда) килгән шикаять аны теркәгәннән соң унбиш эш
көне эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күп функцияле
үзәккә, оешмаларга, оешмаларга шикаять белдерелгән очракта, ул теркәлгән көннән соң
биш эш көне эчендә каралырга тиеш., "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне
оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1_1 өлешендә каралган документларны кабул итү, мөрәҗәгать итүчедән
документларны кабул итү, йә җибәрелгән хаталарны һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый
төзәтмәләрнең билгеләнгән срогы бозылуга шикаять белдергән очракта - теркәлгән көннән
биш эш көне эчендә.
5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән, кабул ителгән карарны юкка чыгару, дәүләт яисә 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 актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә,
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.
5.7. Әлеге Нигезләмәнең 5.6 пунктында күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә
торган көннән дә соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача һәм мөрәҗәгать итүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивлаштырылган
җавап җибәрелә.
5.8. Шикаятьне әлеге Нигезләмәнең 5.7 пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә
җавапта канәгатьләндерелергә тиешле дип тану очрагында, муниципаль хезмәт күрсәтүче
орган, күп функцияле үзәк яисә оешма тарафыннан "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә.,
шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
максатларында мөрәҗәгать итүчегә кирәкле алдагы гамәлләр турында мәгълүмат
күрсәтелә.
5.9. Шикаятьне әлеге Нигезләмәнең 5.7 пунктында күрсәтелгән 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.
5.10. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ хокук бозу яки
җинаять составының билгеләре билгеләнгән очракта, вазыйфаи зат, шикаятьләрне карау
буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура
органнарына җибәрәләр. муниципаль хезмәт кәгазьдә яки электрон формада язмача
бирелә.»
3. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының Тойгуҗа авыл җирлеге
башкарма комитетының 2020 елның 3 февралендәге 3 номерлы карары белән расланган
кисү, кронировкалау яисә агач һәм куаклар утыртуга рөхсәт бирү буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентының 5 бүлеген үзгәртергә һәм түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының,
муниципаль хезмәткәрләрнең, хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять бирүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе

5.1. Муниципаль хезмәт алучылар Башкарма комитет хезмәткәрләренең Муниципаль
хезмәт күрсәтүдә катнашучы гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр тәртиптә
шикаять бирергә хокуклы.
Шикаять язмача кәгазьдә, электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтүче органга,
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба - күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы),
шулай ук "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында"2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр югары органга (аның булганда)
бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе
тарафыннан карала. Күп функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына) шикаятьләр шушы күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күп
функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив хокукый
акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр әлеге оешмалар
җитәкчеләренә тапшырыла.
5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның
вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша, "
Интернет "мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан
яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып
җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөмкин кабул ителгән вакытта шәхси кабул итү мөрәҗәгать
итүченең. Күп функцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүматтелекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. "Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмаларның
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет"
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталын яисә дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрнең региональ порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать
итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин.
5.3. Федераль закон тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнарның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның вазыйфаи затларының яисә муниципаль
хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләрне
бирү һәм карау тәртибе (процедурасы) билгеләнгән очракта, күрсәтелгән шикаятьләрне
бирү һәм карау белән бәйле мөнәсәбәтләр өчен "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 11_1 статьясы һәм әлеге пунктның нормалары кулланылмый.
5.4. Шикаять үз эченә алырга тиеш:

1) "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи
заты, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәкнең, аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәрнең, оешмаларның исеме,
аларның җитәкчеләре һәм (яки) хезмәткәрләренең, аларның карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган карарлар һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә торган;
2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), гариза
бирүченең - физик затның яшәү урыны турында мәгълүматлар, гариза бирүченең - юридик
затның урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук элемтә өчен телефон номеры
(номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һәм гариза бирүчегә җавап
җибәрелергә тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның
вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, оешмаларның "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять белдерелә торган карарлар һәм гамәлләре турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль
хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, дәүләт яисә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, "дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмаларның,
аларның хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән
килешми. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы
документлар (булганда), йә аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы органга,
"дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмага
яисә югарыдагы органга (аның булганда) килгән шикаять аны теркәгәннән соң унбиш эш
көне эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күп функцияле
үзәккә, оешмаларга, оешмаларга шикаять белдерелгән очракта, ул теркәлгән көннән соң
биш эш көне эчендә каралырга тиеш., "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне
оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1_1 өлешендә каралган документларны кабул итү, мөрәҗәгать итүчедән
документларны кабул итү, йә җибәрелгән хаталарны һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый
төзәтмәләрнең билгеләнгән срогы бозылуга шикаять белдергән очракта - теркәлгән көннән
биш эш көне эчендә.
5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән, кабул ителгән карарны юкка чыгару, дәүләт яисә 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 актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә,
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.

5.7. Әлеге Нигезләмәнең 5.6 пунктында күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә
торган көннән дә соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача һәм мөрәҗәгать итүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивлаштырылган
җавап җибәрелә.
5.8. Шикаятьне әлеге Нигезләмәнең 5.7 пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә
җавапта канәгатьләндерелергә тиешле дип тану очрагында, муниципаль хезмәт күрсәтүче
орган, күп функцияле үзәк яисә оешма тарафыннан "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә.,
шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
максатларында мөрәҗәгать итүчегә кирәкле алдагы гамәлләр турында мәгълүмат
күрсәтелә.
5.9. Шикаятьне әлеге Нигезләмәнең 5.7 пунктында күрсәтелгән 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.
5.10. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ хокук бозу яки
җинаять составының билгеләре билгеләнгән очракта, вазыйфаи зат, шикаятьләрне карау
буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура
органнарына җибәрәләр. муниципаль хезмәт кәгазьдә яки электрон формада язмача
бирелә.»
4. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тойгуҗа авыл җирлеге
башкарма комитетының 2020 елның 30 гыйнврыннан 1 нче номерлы карары белән
расланган документларның күчермәләренең һәм алардан өземтәләрнең дөреслеген
таныклау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
4.1. 2.5 пунктының 2 пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Күләме бер биттән артып киткән күчермәләрнең яки алардан өземтәләрнең ңөреслеген
таныклау өчен тапшырылган документлар беркетелергә тиеш.
Документта булган төзәтмәләр яки башка җитешсезлекләр документ тәкъдим ителгән
максатлар өчен мөһим булмаса, җирле үзидарәнең вазыйфаи заты мондый документны
күчермәнең дөреслеген таныклау өчен кабул итәргә хокуклы.»
4.2. 2.9 пунктының 2 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр: мондый гамәлне кылу Россия
Федерациясе законнарына каршы килә; гамәл башка җирлек, муниципаль, шәһәр округы
яки муниципаль район җирле үзидарә вазыйфаи заты тарафыннан (мирас мөлкәтен саклау
буенча чаралар кабул итүгә карата) яисә нотариус тарафыннан кынылырга тиеш;
нотариаль гамәл кылу турында үтенеч белән эшкә сәләтсез граждан йә кирәкле
вәкаләтләре булмаган вәкил, яшәү яки тору урыны буенча теркәлмәгән граждан
мөрәҗәгать итте; ышанычнамә Россия Федерациясе законнары таләпләренә туры килми;
нотариаль гамәлләр башкару өчен тапшырылган документлар Россия Федерациясе
законнары таләпләренә туры килми; нотариаль гамәл кылу өчен тапшырылган
документларда бәян ителгән фактлар Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән
тәртиптә расланмаган, раслау Россия Федерациясе законнары нигезендә таләп
ителгәндә.»
4.3. 2.10 пунктының 8 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары нотариаль гамәлләр башкарганда физик һәм
юридик затлар өчен 333.35 статьясындагы 1 пунктының 11, 12 бүлекләрендә, Россия
Федерациясе Салым кодексының 333.38 статьясында билгеләнгән дәүләт пошлинасын
түләү ташламалары бирелә.».
5.
Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тойгуҗа авыл җирлеге
Башкарма комитетының 2020 елның 30 гыйнварыннан 1 нче номерлы карары белән
расланган нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламентына: васыятьнамә таныклыгы яки ышанычнамә таныклыгы түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
5.1. 2.9 пунктының 2 пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Баш тарту өчен нигезләр:
мондый гамәлне кылу Россия Федерациясе законнарына каршы килә; гамәл башка җирлек,
муниципаль, шәһәр округы яисә муниципаль район җирле үзидарәсенең вазыйфаи заты
(мирас мөлкәтен саклау буенча чаралар кабул итүгә карата) яисә нотариус тарафыннан
башкарылырга тиеш; нотариаль гамәл кылу турында үтенеч белән эшкә сәләтсез граждан
йә кирәкле вәкаләтләре булмаган вәкил, яшәү урыны буенча яки тору урыны буенча
теркәлмәгән граждан мөрәҗәгать итте; ышанычнамә Россия Федерациясе законнары
таләпләренә туры килми; нотариаль гамәлләр башкару өчен тапшырылган документлар
Россия Федерациясе законнары таләпләренә туры килми; нотариаль гамәл кылу өчен
тапшырылган документларда бәян ителгән фактлар Россия Федерациясе законнарында
билгеләнгән тәртиптә расланмаган, раслау Россия Федерациясе законнары нигезендә
таләп ителгәндә.»
2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында
www.mendeleevsk.tatar.ru «Тойгуҗа авыл җирлеге» бүлегендә һәм Татарстан
Республикасының хокукый мәгълүмат порталында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Тойгуҗа
авыл җирлеге Башлыгы

Р.А.Сафин

