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Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау
турындагы карарга үзгәрешләр кертү хакында
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Адреслар бирү, үзгәртү һәм бетерү
кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 4 сентябрендәге N1355 Россия
Федерациясе хөкүмәте карары нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль
районының Сатмыш авыл җирлеге башкарма комитеты карар бирә:
1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Сатмыш авыл җирлеге
Башкарма комитетының 2020 елның 10 августындагы «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
административ регламентларын раслау турында» 10 номерлы карарына түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1) 1 нче кушымтаның 1.5 пунктының 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«адрес - Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыру принциплары
нигезендә структурлаштырылган һәм шул исәптән урам-юл челтәре элементының исемен
һәм (яисә) планлаштыру структурасы элементының исемен (кирәк булганда), шулай ук
адресация объектын идентификацияләргә мөмкинлек бирә торган цифрлы һәм (яисә)
хәрефле-цифрлы билгеләп кую урынын тасвирлау;»;
2) 1 нче кушымтаның 1.5 пунктының 5 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«адресация объекты - капиталь төзелеш объекты, җир кишәрлеге яки Россия
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән адресация объектлары исемлеге белән
каралган башка объект;»;
3) 1.5 пунктының 8 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"адресация объектының идентификацион элементлары" - җир кишәрлекләре
номерлары, башка адресация объектларының типлары һәм номерлары;»;
4) кушымтаның 1.5 пунктының 10 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"планлаштыру структурасы элементы" - зона (массив), район (шул исәптән торак
район, микрорайон, квартал, сәнәгать районы), гражданнар тарафыннан үз ихтыяҗлары
өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек алып бару территориясе;».
5)1 нче кушымтаның 2.3 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«1.Адресны бирү, үзгәртү яки аның адресын юкка чыгару турында карар (боерык)
(№1 кушымта).
2.Адресны адреслау объектына бирүдән баш тарту яисә аның адресын юкка
чыгару турында карар (Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2014 елның 11
декабрендәге 146н номерлы боерыгына 2 нче кушымта нигезендә)».;
6) 1 нче кушымтаның 2.5 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
1)Гариза (Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2014 елның 11
декабрендәге 146н номерлы боерыгына 1 нче кушымта):
- документ формасында кәгазьдә;
-региональ портал аша мөрәҗәгать иткәндә «электрон имза турында» 06.04.2011
ел, № 63-ФЗ Федераль закон таләпләре нигезендә имзаланган электрон формада.;
2) шәхесне раслаучы документлар;
3) вәкилнең вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр мөрәҗәгать итүче исеменнән
вәкил гамәлдә булса);

4) адресланган объектка (төзелешкә) яки корылмага (шул исәптән төзелеше
тәмамланмаган корылмага (төзелешкә) адрес бирелгән очракта, төзелеш өчен рөхсәт алу
таләп ителми торган, күрсәтелгән бина (төзелеш), корылма урнашкан җир кишәрлегенә
хокук билгели һәм (яисә) хокук раслый торган документлар Россия Федерациясе Шәһәр
төзелеше кодексы нигезендә, әлеге бина (төзелеш), корылма урнашкан җир кишәрлегенә
хокук билгели һәм (яисә) хокук таныклый торган документлар);
5)күчемсез милек объектлары турында бердәй дәүләт реестрыннан күчермәләр,
аларны үзгәртеп кору нәтиҗәсендә бер һәм аннан күбрәк адресация объекты барлыкка
килү тора (күчемсез милек объектларын адресациянең бер һәм аннан да күбрәк яңа
объектлары барлыкка китергән очракта);
6)адресация объектын төзүгә рөхсәт (төзелә торган адресация объектларына
адресны биргәндә) (әгәр Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә
бинаны (төзелешне), корылманы төзү яки үзгәртеп кору өчен төзелешкә рөхсәт алу таләп
ителми икән) һәм (яки) адресация объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт булганда);
7) адресация объектының кадастр планында яки тиешле территориянең кадастр
картасында урнашу схемасы (җир кишәрлегенә адрес бирелгән очракта);
8) адресация объекты булып торучы күчемсез милек объекты турында күчемсез
милек Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (кадастр исәбенә куелган адрес объектына
адрес бирелгән очракта);
9) җирле үзидарә органы торак бинаны торак булмаган бинага яки торак булмаган
бинага күчерү турында (бинага адрес бирелгән, үзгәртелгән һәм юкка чыгарылган
очракта, аны торак бинадан торак булмаган бинага яки торак булмаган бинага күчерү
нәтиҗәсендә, торак бинаны торак булмаган бинага күчерү турында карар);
10) адресациянең бер һәм аннан күбрәк яңа объектлары барлыкка килүгә китерә
торган бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) яңадан планлаштырганда кабул итү комиссиясе
акты (бер яки аннан күбрәк яңа адресация объектлары барлыкка килгән күчемсез милек
объектларын (биналарны) үзгәртеп корган очракта);
11) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы
карары белән расланган адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләренең
14 пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән нигезләрдә адреслау объекты булган
дәүләт кадастр исәбеннән төшерелгән күчемсез милек объекты турында Бердәм дәүләт
реестрыннан өземтә);
12) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы
карары белән расланган адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләренең 14
пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән нигезләрдә адреслау объекты булган
күчемсез мөлкәт объекты буенча соратыла торган мәгълүматларның Бердәм дәүләт
реестрында булмавы турында хәбәрнамә.).
Гариза биргәндә гариза бирүчеләр (мөрәҗәгать итүченең вәкилләре) аңа югарыда
күрсәтелгән документларны теркәргә хокуклы, әгәр мондый документлар дәүләт
хакимияте органы, җирле үзидарә органы йә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә
органнарына буйсынучы оешмалар карамагында булмаса.
Күрсәтелгән Кагыйдәләрнең 34 пунктында күрсәтелгән, электрон документлар
рәвешендә вәкаләтле органга тапшырыла торган документлар, көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза кулланып, мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле)
тарафыннан раслана.
Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма комитетка
шәхси мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рәсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һәм аңа теркәп бирелә торган документлар гариза бирүче тарафыннан кәгазь
чыганакта түбәндәге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (юлланырга) мөмкин:
шәхсән (гариза бирүче исеменнән ышанычнамә нигезендә эш итүче зат
тарафыннан);

почта аша кертемнәр исемлеге һәм тапшыру турында уведомление белән.
Гариза һәм документлар, шулай ук, көчәйтелгән квалифицияле электрон имза белән
имзаланган электрон документлар рәвешендә, гариза бирүче тарафыннан региональ
портал аша тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин.»;
7) 1 нче кушымтаның 2.6 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына торган документлар :
1) күчемсез милек объектлары турында Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт
реестрыннан өземтә, аларның үзгәртеп корылуы нәтиҗәсендә адресация объектының
бер һәм аннан да күбрәк барлыкка килүе (күчемсез милек объектларын бер яки аннан да
күбрәк адресация объектлары барлыкка килгән очракта);
2)адресация объекты булып торучы күчемсез милек объекты турында күчемсез милек
Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (кадастр исәбенә куелган адрес объектына адрес
бирелгән очракта);
3) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы
карары белән расланган адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләренең
14 пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән нигезләрдә адреслау объекты булган
дәүләт кадастр исәбеннән төшерелгән күчемсез милек объекты турында);
4) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге карары белән
расланган адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару кагыйдәләренең 14 пунктындагы "а"
пунктчасында күрсәтелгән нигезләр буенча күчемсез милек объекты булып торучы
күчемсез милек объекты буенча соратып алына торган белешмәләрнең Бердәм дәүләт
реестрында булмавы турында хәбәрнамә. Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә);
5) күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан күчемсез милек объектына
теркәлгән хокуклар турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматлар тупланган өземтә;
6) күчемсез милек объектының төп характеристикалары һәм теркәлгән хокуклары
турында бердәм дәүләт реестрыннан өземтә;
7) җирле үзидарә органы торак бинаны торак булмаган бинага яки торак булмаган
бинаны торак урынына күчерү турында Карар (бинага адрес бирелгән, үзгәртелгән һәм
юкка чыгарылган очракта, аны торак бинадан торак булмаган бинага яки торак булмаган
бинага күчерү нәтиҗәсендә).
Гариза бирүче тапшырырга хокуклы документларны алу ысуллары һәм тапшыру
тәртибе әлеге регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән.
Гариза бирүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм башка оешмалар
карамагында булган югарыда санап үтелгән документларны таләп итү тыела.
Гариза бирүченең югарыда күрсәтелгән мәгълүматлар булган документларны
тапшырмавы гариза бирүчегә хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була алмый.»;
8) № 1-4 кушымталарда 5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.Мөрәҗәгать итүче тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затына яисә муниципаль
хезмәткәргә, күпфункцияле үзәк хезмәткәренә, шулай ук «дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы
Федераль законда каралган оешмаларга һәм аларның хезмәткәрләренә карата судтан
тыш шикаять бирү
5.1.Муниципаль хезмәт алучылар Башкарма комитет хезмәткәрләренең
Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка
кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы.
Гариза бирүче шул исәптән түбәндәге очракларда шикаять белән мөрәҗәгать итә
ала:

«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән
таләпне, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срогын бозу (алга
таба текст буенча-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять
белдерү, күпфункцияле үзәк хезмәткәре дәгъва белдерелә торган күпфункцияле
үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә
билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә муниципаль хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта
мөмкин;
3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясенең
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисә гамәлгә
ашырылмаган документларны яисә мәгълүматны таләп итү яисә гамәлгә ашыру;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итүдән баш
тарту;
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезләре каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту.
Күрсәтелгән очракта 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе
дәгъва белдерелә торган күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать итүче тарафыннан
күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата
судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерелергә мөмкин.
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түләү таләбе;
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күп функцияле үзәк, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре, оешмалар хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның вазыйфаи затыннан яисә
аларның хезмәткәрләреннән муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән
документларда җибәрелгән хаталарны һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә
мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренә карата шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә, карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йөкләнгән очракта
мөмкин;
8)муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки
тәртибен бозу;
9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән очракта
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү
күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)

шикаять белдерелә торган карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаять белдерү тиешле муниципаль хезмәтләрне тулы күләмдә күрсәтү функциясе
йөкләнгән булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләрне күрсәтү функциясе
йөкләнгән;
10) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль
хезмәт күрсәтүдә, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яисә) дөреслеге
күрсәтелмәгән документларның яисә белешмәләрнең таләбе. Күрсәтелгән очракта
мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү күпфункцияле үзәк
хезмәткәренә, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять
белдерелә торган күп функцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләрне
күрсәтү функциясе йөкләнгән булса мөмкин.
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 мөрәҗәгать
итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 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. 210-ФЗ номерлы
Федераль законда каралган оешмаларның, шулай ук аларның хезмәткәрләренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет"
мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, әлеге оешмаларның рәсми сайтларыннан,
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин,
шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин.
5.3.Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкне
гамәлгә куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законда каралган оешмада яисә
югарыдагы органга (аның булганда) кергән шикаять аны теркәгәннән соң унбиш эш
көне эчендә, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күп функцияле үзәккә,
оешмаларга, мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән баш тарткан очракта
яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогы бозылган очракта-аны теркәгән
көннән биш эш көне эчендә каралырга тиеш.
5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның
вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның
җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәрнең, оешмаларның, аларның җитәкчеләренең һәм (яки)
хезмәткәрләренең, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять
белдерелә торган карарлары һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять
белдерелә торган исеме;
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, 210-ФЗ номерлы Федераль законда
каралган оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган
карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче алар нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның
хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән килешми.
5.5.Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы
документлар (булганда), йә аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.
5.6.Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул
ителә:
1) шикаять кабул ителә, 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, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару
рәвешендә дә, канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган көннән дә
соңга калмыйча, гариза бирүчегә язма рәвештә һәм, гариза бирүченең теләге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап
юллана.
5.7.Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиешле дип тану очрагында, мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күп функцияле үзәк яисә оешма
тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне
кичекмәстән бетерү максатларында, муниципаль хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы
орган яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар
өчен гафу үтенәләр һәм муниципаль хезмәтне алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә
кирәкле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.
5.8. Шикаятьне мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелмәгән дип таныган
очракта, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилле аңлатмалар, шулай ук
кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә.
5.9. 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.»;
9) № 1 нче кушымтага 2 нче кушымтаны № 1 нче кушымта дип санарга.
10) 1 нче кушымтага №1, № 3 кушымталарны төшереп калдырырга.
2.Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырып чыгарырга
һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.
3.Әлеге карарның үтәлешен узем тикшереп торам.
Сатмыш авыл
җирлеге Башлыгы

Р.Р.Сибгатова

