Кузнечиха авыл җирлеге башкарма комитеты
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021г

КАРАР
№4

"Белешмәләр (өземтәләр) бирү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында"
2015 елның 01 июль 6-3 номерлы Кузнечиха авыл җирлеге
башкарма комитеты карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү хакында (2019 елның 6 июнендәге 12-2 номерлы
үзгәрешләр белән)

Норматив хокукый актларны гамәлдәге кануннарга туры китерү максатларында,
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының Идел буе муниципаль
берәмлеге Уставына таянып, Татарстан Республикасы Спас муниципаль
районының Кузнечиха авыл җирлеге башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. «Белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентын раслау турында» 2015 елның 01 июль 6-3 номерлы
Кузнечиха авыл җирлеге башкарма комитеты карарына түбәндәге үзгәрешләрне һәм
өстәмәләрне кертергә:
1.1. 1.4 пунктының 7 абзацын төшереп калдырырга.
1.2. Регламентның 1.5.пунктындагы икенче абзацы
«җирле үзидарә органнары бирә торган белешмәләр (өземтә) дигәндә хуҗалык
кенәгәсеннән өземтә, йорт китабыннан архив өземтә, алдагы яшәү урыныннан
белешмә, көнкүреш характеристикасы.»;
1.3. 2.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Муниципаль хезмәт күрсәтүләрне алу өчен мөрәҗәгать итүче түбәндәге
документларны тапшыра:
1) шәхесне таныклый торган документ;
2) мөрәҗәгать итүче вәкиле вәкиле вәкаләтләрен таныклаучы документ,
муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткән очракта (физик затларның
законлы вәкилләреннән тыш);
3) гариза:
- кәгазь чыганактагы документ рәвешендә (1 нче кушымта);
- республика порталы белән мөрәҗәгать иткәндә, 2011 елның 06 апрелендәге
63-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә имзаланган электрон рәвештә
(интерактив формага тиешле белешмәләр кертү юлы белән тутырыла);
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен мөрәҗәгать итүче булмаган затның шәхси
мәгълүматларын эшкәртү кирәк булган очракта һәм әгәр федераль закон нигезендә
мондый шәхси белешмәләрне эшкәртү күрсәтелгән затның ризалыгы белән
башкарылырга мөмкин булса, муниципаль хезмәт алу өчен мөрәҗәгать иткән
очракта, мөрәҗәгать итүче күрсәтелгән затның яисә аның күрсәтелгән затның шәхси

1 нче кушымта
_______________________________________________________
(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы исеме)
кемнән _____________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
_______________________________________________,
(паспорт мәгълүматлары)
адрес буенча яшәүче:__________________________
(белешмә, яшәү урыны буенча теркәлү)
________________________________________________
Ышаныч буенча _________________________________
(Ф.И.О., ышанычнамә номеры)
________________________________________________
________________________________________________
(телефон)
Белешмә (өземтә) бирү турында гариза
Белешмә бирүне сорыйм (өземтә)___________________________________________

(белешмәнең төрен күрсәтү)
Адресы буенча:__________________________________________________________
Гаризага түбәндәге документлар теркәлә:
1.
________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында түбәндәге ысул белән хәбәр
итүегезне сорыйм ____________________________________

________________/_________________/___________________________
(датасы)
(имза)
(Ф.И.О.)

