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Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы
Башкарма комитетының 2016 елның 28 июнендәге 41
номерлы
«Муниципаль
хезмәтләр
күрсәтүнең
административ регламентларын раслау турында» карары
белән расланган, агач һәм куак кисүгә, агачның
ябалдашларын кыскартуга һәм утыртуга рөхсәт бирү
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламентына үзгәрешләр кертү хакында
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә инвалидларны
социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль законы нигезендә
Буа муниципаль районы Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 елның 28
июнендәге 41 номерлы «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын
раслау турында» карары белән расланган, агач һәм куак кисүгә, агачның ябалдашларын
кыскартуга һәм утыртуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламентына түбәндәге үзгәрешләр кертергә (алга таба-Регламент):
1) Регламентның 1 бүлеге п. 1.3.1 үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: ТР, Буа шәһәре, Космовский ур., 91Б йорт.
Эш графигы:
дүшәмбе-җомга: 08.00 дән 17.00 гә кадәр;
шимбә, якшәмбе: ял көннәре.
Ял һәм туклану өчен тәнәфес вакыты эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә.
Белешмә өчен телефон: 3-30-83, 3-30-84.
Шәхесне раслаучы документлар буенча уза.».
2) 2.14.п. регламентның 2 бүлеге үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
2.14. Муниципаль хезмәт
күрсәтелә торган биналарга,
мөрәҗәгать итүчеләрне көтү
һәм кабул итү урынына, шул
исәптән инвалидларга социаль
яклау турында Россия
Федерациясе законнары
нигезендә күрсәтелгән
объектларның инвалидлар
өчен үтемлелеген тәэмин
итүгә, мондый хезмәтләрне
күрсәтү тәртибе турында

- Муниципаль хезмәт күрсәтү
янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы, документларны
рәсмиләштерү өчен кирәкле мебель,
мәгълүмат стендлары белән
җиһазландырылган биналарда һәм
биналарда башкарыла.
- Инвалидларның муниципаль
хезмәт күрсәтү урынына
тоткарлыксыз үтеп керү
мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага
керү-чыгу һәм алар чикләрендә

визуаль, текст һәм
мультимедиа мәгълүматларын
урнаштыру һәм
рәсмиләштерүгә карата
таләпләр

күчү уңайлы).
- Муниципаль хезмәт күрсәтү
тәртибе турында визуаль, текст һәм
мультимедиа мәгълүматы гариза
бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда,
шул исәптән инвалидларның
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә
алып урнаштырыла.
- Күрү һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү
функцияләренә ия булган
инвалидларны озатып бару,
киртәләрне җиңүдә ярдәм итү
тәэмин ителә.
- Инвалидлар өчен кирәкле тавыш
һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
Брайль шрифты белән башкарылган
язуларны, билгеләрне һәм башка
текст график мәгълүматын
кабатлау.
- Озатучы этне махсус укытуны
раслаучы документ булган очракта
кертүне тәэмин итәргә.

3) 2 кисәкнең 2.6. бүлегендә 2 пунктны түбәндәге эчтәлектә өстәргә:
9) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар һәм җыемнар һәм башка
түләүләр буенча бурычлар булмау турында белешмәләр авария хәлләренә бәйле очраклар өчен
бирелми (билгеләнә).».
4) Регламентның кушымтасын (белешмә) үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи
затларның реквизитлары.
Буа муниципаль районы Буа шәһәре Башкарма комитеты
Вазыйфасы
Телефон
Электрон адрес
Башкарма
комитет 3-30-84
ispolcom_tat@mail.ru
җитәкчесе
Башкарма комитет белгече 3-30-83
ispolcom_tat@mail.ru
Секретарь
3-30-83
ispolcom_tat@mail.ru
».
2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан Республикасы
хокукый мәгълүматының рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru/ адресы буенча, шулай ук
Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы Интернет мәгълүматителекоммуникация челтәрендә http://buinsk.tatarstan.ru адресы буенча урнаштырылырга тиеш.
3.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземә йөклим.

ТР Буа муниципаль районы
Буа шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе
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