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Татарстан Республикасы Чистай муниципаль
районы Мөслим авыл җирлеге Башкарма
комитетының «Нотариаль гамәлләр кылу
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ
регламентын
раслау
турында» 2021 елның 17 мартындагы 4
номерлы
карарына
үзгәрешләр
кертү
хакында
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районының Мөслим авыл җирлеге Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Мөслим авыл җирлеге
Башкарма комитетының «Нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2021 елның 17 мартындагы 4
номерлы карары белән расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 1.5 пунктта унсигезенче абзацны төшереп калдырырга;
1.2. 3 бүлектә:
- тиешле килешләрдә «Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары (сәркатибе)»
сүзләрен тиешле килешләрдә «Башкарма комитетның вазыйфаи заты» сүзләренә
алмаштырырга;
- «белгеч» сүзләрен «вазыйфаи зат» сүзләренә алмаштырырга;
1.3. 3.4.1 пунктының өченче абзацында «2.9 пункты» сүзләрен «2.8 пункты»
сүзләренә алмаштырырга;
1.4. дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«закон нигезендә бу таләп ителсә, кызыксынган затлардан әлеге гамәлләр кылуга
каршы каршылыклары булмау турында сорарга кирәк.»;
1.5. 3.6.1 пунктының бишенче абзацында «яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
1.6. 4 бүлектә:
тиешле килешләрдә «белгечләр» сүзләрен тиешле килешләрдә «вазыйфаи
затлар» сүзләренә алмаштырырга;
«Башкарма комитет җитәкчесенә» сүзләрен «авыл җирлеге башлыгына»
сүзләренә алмаштырырга;

1.7. 4.2 пунктта «муниципаль хезмәт күрсәтү эшен оештыруга җаваплы
инфраструктура үсеше буенча Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары, шулай ук
инфраструктур үсеш бүлеге белгечләре» сүзләрен «авыл җирлеге башлыгы»
сүзләренә алмаштырырга;
1.8. 5 бүлекнең исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) карата, шулай ук аларның вазыйфаи затларына, муниципаль
хезмәткәрләргә шикаять белдерү буенча суд (судтан тыш) тәртибе»;
1.9. 5.1 пунктта:
«хезмәткәрләрен» сүзен «вазыйфаи затларын» сүзләренә алмаштырырга;
3 пунктчада «Чистай муниципаль районы» сүзләрен «Муниципаль хокукый
актлар» сүзләренә алмаштырырга;
1.10. 5.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.2. Шикаять кәгазь чыганакта язма рәвештә, электрон рәвештә муниципаль
хезмәтне күрсәтүче органга тапшырыла. Муниципаль хезмәтне күрсәтүче орган
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр югарырак
органга (ул булган очракта) бирелә йә ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль
хезмәтне күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала.
Муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның, муниципаль хезмәтне күрсәтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль
хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына һәм
гамәл кылуына (гамәл кылмавына) шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүматтелекоммуникация челтәреннән, Чистай муниципаль районының рәсми сайтыннан
(https://chistopol.tatarstan.ru/), Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр порталыннан (http://uslugi.tatar.ru/), Бердәм дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр порталыннан (http://www.gosuslugi/) файдаланып җибәрелергә мөмкин,
шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә кабул итәргә мөмкин.»;
1.11. 5.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең исеме, аларның
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерелә;
2) мөрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшәү урыны турында белешмәләр - физик зат йә исеме, мөрәҗәгать итүче юридик зат урнашкан урыны турында белешмәләр, шулай ук контактлы телефон
номеры, электрон почта адресы һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиешле
почта адресы;
3) муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның, муниципаль хезмәтне күрсәтүче
органның яисә муниципаль хезмәткәрнең 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 карары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән килешми.»;
1.12. 5.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.7. Шикаятьне канәгатьләндерергә тиешле дип танылган очракта, әлеге
бүлекнең 5.6 пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә, муниципаль хезмәт
күрсәткәндә ачыкланган хокук бозуларны кичекмәстән бетерү максатларында,
муниципаль хезмәтне күрсәтүче орган тарафыннан башкарыла торган гамәлләр
турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр
һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт алу максатларында башкарылырга тиешле
гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.»
1.13. 5.9 пунктта «бирелгән хезмәткәр» сүзләрен «бирелгән» сүзенә
алмаштырырга.

2. Әлеге карарны авыл җирлегенең торак пунктлары территориясендә махсус
мәгълүмат стендларында яисә Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның
рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) урнаштыру юлы белән игълан итәргә, шулай ук
Чистай муниципаль районының «Интернет» мәгълүмат-коммуникация челтәрендәге
рәсми сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң (халыкка җиткерелгәннән) үз көченә
керә.
Мөслим авыл җирлеге
башлыгы

Л.З. Хәбибуллина

