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№
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Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районы Иске Чекалда авыл җирлеге Башкарма
комитетының 2020 елның 9 июлендәге 14
номерлы
карары
белән
расланган
документларның һәм алардан өземтәләрнең
дөреслеген раслау буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең
административ
регламентына
үзгәрешләр кертү турында
Муниципаль норматив-хокукый актларны хокукый анализ һәм мониторинг
нәтиҗәләре буенча Россия Федерациясе законнарына туры китерү максатларында,
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль
яклау турында» 1995 елның 24 декабрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендә, прокуратураның инвалидларны социаль яклау турындагы закон
таләпләрен бозуларны бетерү турында 2021 елның 18 гыйнварындагы 02-08-02/22
номерлы күрсәтмәсе нигезендә, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районы Иске Чекалда авыл җирлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Иске Чекалда авыл
җирлеге башкарма комитетының 2020 елның 9 июлендәге 14 номерлы карары белән
расланган документларның һәм алардан өземтәләрнең дөреслеген раслау буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертергә.
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүләр регламентының 2.14-2.15 пунктын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Муниципаль хезмәт күрсәтелә
торган биналарга мөрәҗәгать
итүчеләрнең көтү һәм кабул итү
урынына таләпләр, шул исәптән
күрсәтелгән
объектларның
инвалидларны социаль яклау
турындагы Россия Федерациясе
законнары
нигезендә

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм
янгын сүндерү системасы, документларны рәсмиләштерү
өчен кирәкле җиһаз, мәгълүмат стендлары белән
җиһазландырылган биналарда һәм биналарда гамәлгә
ашырыла.
Инвалидларга (кресло-коляскаларда йөрүче һәм озатып
йөрүче этләрне дә кертеп) тәэмин итәләр:
муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз

инвалидларның
алардан
файдалана алуын тәэмин итүгә,
мондый
хезмәтләр
күрсәтү
тәртибе турында визуаль, текстлы
һәм мультимедиа мәгълүматын
урнаштыруга һәм рәсмиләштерүгә
карата таләпләр

Муниципаль
хезмәт
күрсәтүләрдән
файдалану
мөмкинлеге
һәм
сыйфаты
күрсәткечләре,
шул
исәптән
мөрәҗәгать итүченең муниципаль
хезмәт күрсәткәндә вазыйфаи
затлар белән үзара хезмәттәшлеге
саны һәм аларның дәвамлылыгы,
муниципаль хезмәт күрсәтүнең
барышы турында мәгълүмат алу
мөмкинлеге,
шул
исәптән
мәгълүмати-коммуникацион
технологияләрдән
файдаланып,
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр

керү: бинага уңайлы чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итү.
социаль,
инженерлык
һәм
транспорт
инфраструктуралары объектлары урнашкан территория
буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге, мондый
объектларга керү һәм чыгу, транспорт чарасына утыру һәм
аннан төшерү, шул исәптән кресло-коляска кулланып;
күз
карашы
һәм
мөстәкыйль
хәрәкәт
итү
функцияләренең
ныклы
тайпылышлары
булган
инвалидларны озата бару һәм аларга социаль, инженерлык
һәм транспорт инфраструктурасы объектларында ярдәм
күрсәтү;
инвалидларның социаль, инженерлык һәм транспорт
инфраструктуралары объектларына һәм хезмәт күрсәтүләргә
тоткарлыксыз керүен тәэмин итү өчен кирәкле җиһазларны
һәм мәгълүмат чыганакларын тиешле урнаштыру, аларның
тормыш эшчәнлеге чикләнүне исәпкә алып;
инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын,
шулай ук язуларны, билгеләр һәм башка текст һәм график
мәгълүматны Брайльнең рельефлы-нокталы шрифты белән
башкарылган билгеләр белән кабатлау, сурдотәрҗемәче һәм
тифлосурдотәрҗемәчене кертү;
аны махсус укытуны раслый торган һәм форма буенча
бирелә торган һәм дәүләт сәясәтен эшләү һәм гамәлгә
ашыру, халыкны социаль яклау өлкәсендә нормативхокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы
федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә
торган документ булганда озатып йөрүче этләрне социаль,
инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектларына
кертү;
халыкка хезмәт күрсәтүче оешмалар хезмәткәрләре
тарафыннан аларны башка затлар белән бертигез дәрәҗәдә
хезмәтләрдән алуга комачаулаучы каршылыкларны җиңүдә
инвалидларга ярдәм күрсәтү.
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль,
текстлы һәм мультимедиа мәгълүматын мөрәҗәгать
итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән
инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып
урнаштыру.
Муниципаль
хезмәт
күрсәтүнең
үтемлелек
күрсәткечләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
җәмәгать транспортыннан файдалану зонасында бина
урнашкан булу;
кирәкле санда белгечләр, шулай ук мөрәҗәгать
итүчеләрдән документлар кабул ителә торган биналар булу;
мәгълүмат стендларында, «Интернет» челтәрендәге
мәгълүмат ресурсларында, Бердәм дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр порталында муниципаль хезмәт күрсәтү
ысуллары, тәртибе һәм сроклары турында тулы мәгълүмат
булу;
инвалидларга алар хезмәтләрен башка затлар белән
бертигез дәрәҗәдә алырга комачаулаучы каршылыкларны
җиңүдә ярдәм күрсәтү.

күрсәтүнең
күпфункцияле
үзәгендә (шул исәптән тулы
күләмдә) муниципаль
хезмәт
күрсәтүнең
мөмкинлеге
йә
мөмкинлеге),
җирле
үзидарә
органының
теләсә
кайсы
Территориаль
бүлекчәсендә,
мөрәҗәгать итүчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дәүләт
һәм
муниципаль
хезмәтләр
күрсәтүнең
күпфункцияле
үзәкләрендә дәүләт һәм (яки)
муниципаль хезмәтләр күрсәтү
турында Федераль законның 15.1
статьясында
каралган
таләп
(комплекслы запрос)

Муниципаль
хезмәт
күрсәтүнең
сыйфаты
түбәндәгеләрнең булмавы белән характерлана:
мөрәҗәгать итүчеләргә документлар кабул иткәндә һәм
биргәндә чиратлар;
муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары бозылу;
муниципаль
хезмәт
күрсәтүче
муниципаль
хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр;
муниципаль
хезмәт
күрсәтүче
муниципаль
хезмәткәрләрнең мөрәҗәгать итүчеләргә карата дөрес
булмаган, игътибарсыз мөнәсәбәтенә шикаятьләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гарызнамә
биргәндә һәм муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алганда
муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм
мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр гына үзара хезмәттәшлеге
күздә тотыла. Аралашу озынлыгы регламент белән
билгеләнә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышы турында
мәгълүмат мөрәҗәгать итүче тарафыннан сайтта, Бердәм
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында, КФҮ
сайтында алынырга мөмкин.
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге (алга таба - КФҮ) аша муниципаль
хезмәт күрсәтү КЙФҮнең читтән торып эшләү урыннары
гамәлгә ашырылмый.
Экстерриториаль принцип буенча һәм комплекслы
гарызнамә составында муниципаль хезмәт күрсәтелми

2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының рәсми сайтында
(https://www.agryz.tatarstan.ru) урнаштырырга, Татарстан Республикасының хокукый
мәгълүмат
порталында
(http://pravo.tatarstan.ru)
бастырырга,
Татарстан
Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Иске Чекалда авыл җирлеге
мәгълүмат стендында элеп халыкка җиткерергә.
3. Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
Җитәкчесе

П.М. Королев

