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Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау
тҽртибенҽ үзгҽрешлҽр кертү турында
“Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында” 2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районының Апас шҽһҽр тибындагы поселогы башкарма комитеты карар итте:
1. «Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Апас шҽһҽр җирлеге
җирле үзидарҽ органнары тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең административ
регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибен раслау турында» Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районының Апас шҽһҽр тибындагы поселогы башкарма комитеты
карары белҽн расланган Апас муниципаль районы Апас шҽһҽр тибындагы поселогы
башкарма комитетының җирле үзидарҽ органнары тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибенҽ түбҽндҽге
үзгҽрешлҽрне кертергҽ:
2 бүлектҽ:
2.2 пунктындагы «в» пунктчасын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«в) административ процедуралар составына, эзлеклелегенҽ һҽм аларны үтҽү
тҽртибенҽ талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ
башкару үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ
процедураларны башкару үзенчҽлеклҽре. Бүлектҽ күрсҽтелгҽн хезмҽтлҽрне күрсҽтү
вариантлары булырга тиеш, алар гомуми билгелҽре белҽн берлҽштерелгҽн мөрҽҗҽгать
итүчелҽрнең аерым категориялҽренҽ, шул исҽптҽн дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсенҽ карата да, күрсҽтелгҽн хезмҽтлҽрне күрсҽтү тҽртибен үз эченҽ ала;»;
2.2 пунктындагы «д» пунктчасын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«д) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
күпфункцияле үзҽкнең, оешманың «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр (судтан тыш) тҽртипне.»;
2.6 пунктны төшереп калдырырга;
2.9 пунктта:
беренче абзацны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«2.9. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн күпфункцияле үзҽкнең, оешмаларның, шулай ук
аларның вазыйфаи затларының, дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең,
хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр
(судтан тыш) тҽртипкҽ кагылышлы бүлектҽ түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ:»;

Түбҽндҽге эчтҽлектҽге 2.10 пунктын тулыландырырга:
«2.10.Административ регламентның структурасы мҽгълүмат технологиялҽре
өлкҽсендҽ норматив-хокукый җайга салуны гамҽлгҽ ашыруга вҽкалҽтле федераль
башкарма хакимият органы тарафыннан билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ мондый хезмҽт
күрсҽтү процедураларын автоматлаштыруны тҽэмин итҽ торган тиешле хезмҽт күрсҽтү
процедураларының машинада укыла торган тасвирламасын күздҽ тотарга тиеш.»;
III бүлекне түбҽндҽге редакциядҽ бирергҽ:
«III.Административ регламентлар проектларын эшлҽүгҽ гомуми талҽплҽр
3.1.Административ регламент проектын эшлҽүне муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
гамҽлгҽ ашыра.https://internet.garant.ru/ - /document/5218818/entry/0
3.1.1.Җирле үзидарҽ органнарының административ регламентлар проектларын
эшлҽү һҽм килештерү Татарстан Республикасы дҽүлҽт хезмҽтлҽре реестрын,
муниципаль хезмҽтлҽр реестрын электрон рҽвештҽ алып баруны тҽэмин итҽ торган
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында һҽм (яисҽ) муниципаль мҽгълүмат системасында
гамҽлгҽ ашырыла.
3.1.2.Җирле үзидарҽ органнарының административ регламентларын эшлҽүне һҽм
килештерүне тҽэмин итҽ торган региональ дҽүлҽт мҽгълүмат системасы булган очракта
һҽм күрсҽтелгҽн системадан файдалану турында Татарстан Республикасы дҽүлҽт
хакимиятенең югары башкарма органы карарларында ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн
административ регламентлар проектларын эшлҽү һҽм килештерү мондый мҽгълүмат
системасында гамҽлгҽ ашырыла.
3.2.Административ регламентлар проектлары җирле үзидарҽнең вҽкалҽтле органы
үткҽрҽ торган бҽйсез экспертиза һҽм экспертиза узарга тиеш.https://internet.garant.ru/ /document/12160901/entry/1000
3.3.Җирле үзидарҽ органнары ҽлеге статьяның 3.2 пунктында каралган
экспертизалар үткҽрү максатларында Татарстан Республикасы дҽүлҽт хезмҽтлҽре
реестрларын һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестрларын алып бару максатларында
төзелгҽн үзлҽренең региональ мҽгълүмат системаларын һҽм муниципаль мҽгълүмат
системаларын кулланырга хокуклы.
3.4.Җирле үзидарҽнең вҽкалҽтле органнары уздыра торган административ
регламентлар проектларына экспертиза предметы булып 210-ФЗ номерлы Федераль
закон тарафыннан куелган һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн башка норматив хокукый
актлар куелган талҽплҽргҽ административ регламентлар проектларының туры килүен
бҽялҽү тора.».
2.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми
порталында һҽм Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының рҽсми сайтында
җирлек бүлегендҽ бастырып чыгарырга.
3. Ҽлеге Карарның үтҽлешен тикшереп торуны үз өстемдҽ калдырам.
Апас шҽһҽр тибындагы поселогы
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