Постановление
2021 елның _28_ июне

Карар
Чистай шәһәре

№ _91___

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль
районы Чистай шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 20 февралендәге 31 номерлы карары
белән расланган муниципаль берәмлек
чикләрендә тулысынча яисә өлешчә җирле
әһәмияттәге юллар буйлап узучы маршрутлар
буенча авыр йөкләрне, эре габаритлы йөкләрне
автомобиль йөртүгә рөхсәт бирү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ
регламентына үзгәрешләр кертү турында.
Чистай шәһәре прокуратурасының 2021 елның 24 июнендәге 02-08-02-2021
номерлы муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентына протестын
карап чыкканнан соң, норматив хокукый актны гамәлдәге законнарга туры китерү
максатларында Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының Чистай
шәһәре Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Чистай шәһәре Башкарма
комитетының 2019 елның 20 февралендәге 31 номерлы карары белән расланган
муниципаль берәмлек чикләрендә тулысынча яисә өлешчә җирле әһәмияттәге юллар
буйлап узучы маршрутлар буенча авыр йөкләрне, эре габаритлы йөкләрне автомобиль
йөртүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ
регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. «2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты» бүлегенең 2.14 пунктын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«2.14. Муниципаль хезмәт
Муниципаль
хезмәт
күрсәтү
күрсәтелә торган
янгынга каршы система һәм янгын
бүлмәләргә, гариза
сүндерү системасы булган, документлар

бирүчеләрнең көтү һәм
кабул итү урынына, шул
исәптән Россия
Федерациясенең
инвалидларны социаль
яклау турындагы законы
нигезендә әлеге
объектларга инвалидлар
өчен керү мөмкинлеген
тәэмин итүгә, әлеге
хезмәтләрне күрсәтү
тәртибе турында визуаль,
текст һәм мультимедиа
мәгълүматын урнаштыруга
һәм бизәүгә карата
таләпләр

тутыру өчен кирәкле җиһаз, мәгълүмат
стендлары урнаштырылган бина һәм
бүлмәләрдә гамәлгә ашырыла.
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе
турында
визуаль,
текстлы
һәм
мультимедиа мәгълүматы мөрәҗәгать
итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул
исәптән
инвалидларның
чикләнгән
мөмкинлекләрен
исәпкә
алып
урнаштырыла.
Бинаның,
бүлмәләрнең
һәм
хезмәтләрең инвалидлар, шул исәптән
кресло-коляскалардан һәм сукырларны
йөртә торган этләрдән файдаланучы
инвалидлар файдалана алырлык булуын
тәэмин итү чаралары күрелә, шул
исәптән:
- бинага һәм бүлмәләргә, шулай ук
аларда күрсәтелә торган хезмәтләргә
тоткарлыксыз керү өчен шартлар;
элемтә
һәм
мәгълүмат
чараларыннан тоткарлыксыз файдалану
өчен шартлар;
- объектлар урнашкан территория
буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү, мондый
объектларга керү һәм алардан чыгу,
транспорт чарасына утырту һәм аннан
төшерү, шул исәптән кресло-коляска
кулланып, мөмкинлеге;
- күрү һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү
функцияләренә ия булган инвалидларны
озатып бару һәм аларга биналарда
ярдәм күрсәтү;
инвалидларның
тормыш
эшчәнлеге чикләүләрен исәпкә алып,
биналарга һәм хезмәт күрсәтүләргә
тоткарлыксыз үтеп керә алуын тәэмин
итү өчен кирәкле җиһазларны һәм
мәгълүмат
йөртүчеләрне
тиешенчә
урнаштыру;
- инвалидлар өчен кирәкле тавыш
һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
язуларны, билгеләрне һәм башка текст
һәм график мәгълүматны Брайльнең
рельефлы-нокталы
шрифты
белән
башкарылган билгеләр белән кабатлау,
сурдотәрҗемәче
һәм
тифлосурдотәрҗемәче рөхсәте;
- бинага һәм бүлмәләргә озатып

йөрүче этне кертү, аны махсус укытуны
раслый торган һәм формасы буенча
бирелә торган документ булганда һәм
тәртиптә федераль башкарма хакимият
органы тарафыннан дәүләт сәясәтен
эшләү һәм гамәлгә ашыру һәм халыкны
социаль яклау өлкәсендә нормативхокукый җайга салу
функцияләрен
гамәлгә
ашыручы
тарафыннан
билгеләнә торган булган очракта;
- хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләр
тарафыннан
инвалидларга
хезмәт
күрсәтү, киртәләрне җиңеп чыгу, аларга
хезмәт күрсәтүгә комачаулаучы башка
затлар белән беррәттән ярдәм күрсәтү.»
1.2. түбәндәге эчтәлекле 6 бүлек өстәргә:
«6. Административ процедураларны (гамәлләрне) дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкләрдә үтәү үзенчәлекләре
6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау үз эченә
түбәндәге процедураларны ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат
бирү;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәк булган гаризаны һәм документларны
кабул итү һәм теркәү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган органнарга, шул исәптән
комплекслы ведомствоара мөрәҗәгать буенча, ведомствоара мөрәҗәгатьләрне
формалаштыру һәм юллау;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә файдаланылган
мөрәҗәгать итүченең квалификацияле санлы электрон култамгасының чынбарлыгын
тикшерү;
5) Башкарма комитетка документлар белән гариза җибәрү;
6) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен тапшыру.
6.2. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат
бирү;
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәттән файдалану тәртибе турында
консультация алу өчен күпфункцияле үзәккә шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта
аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
КФҮ белгече мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән, муниципаль хезмәт алу өчен
бирелә торган документларның составы, формасы һәм башка мәсьәләләр буенча
хәбәр итә һәм кирәк булганда гариза бланкын тутыруда ярдәм күрсәтә.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турындагы мәгълүматны
ирекле керү юлы белән күпфункцияле үзәк сайтыннан (http://mfc16.tatarstan.ru/) алырга
мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көндә башкарыла.

Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануда башка мәсьәләләр турында
мәгълүмат.
6.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү
6.3.1. Мөрәҗәгать итүче шәхсән, ышанычлы зат аша яисә электрон рәвештә
муниципаль хезмәт күрсәтү турында язмача гариза бирә һәм әлеге регламентның 2.5
пункты нигезендә күпфункцияле үзәккә, күпфункцияле үзәкнең читтәге эш урынына
документлар тапшыра.
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша юллана. Электрон
формада алынган гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.
6.3.2. Гаризалар кабул итүче күпфункцияле үзәк белгече күпфункцияле үзәкнең
хезмәт регламенты белән каралган процедураларны башкара.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар күпфункцияле үзәкнең хезмәт
регламентында билгеләнгән срокта гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза.
6.4. Документлар җыелмасын формалаштыру
6.4.1. Күпфункцияле үзәк белгече күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламенты
нигезендә:
муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә файдаланылган мөрәҗәгать
итүченең көчәйтелгән квалификация санлы электрон култамгасының чынбарлыгын
тикшерә;
муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга, шул исәптән комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һәм җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар күпфункцияле үзәкнең хезмәт
регламентында билгеләнгән срокта гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: җибәрелгән мөрәҗәгатьләр.
6.4.2. КФҮ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һәм аны Башкарма комитетка КФҮнең эш регламенты белән
билгеләнгән тәртиптә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар күпфункцияле үзәкнең хезмәт
регламентында билгеләнгән срокта гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән документлар.
6.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен тапшыру
6.5.1. КФҮ белгече муниципаль хезмәт нәтиҗәсен Башкарма комитеттан алганда
аны билгеләнгән тәртиптә терки, мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) гаризада
күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында
хәбәр итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитеттан
документлар кергән көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итү.
6.5.2. Күпфункцияле үзәк белгече мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт
нәтиҗәсен тапшыра
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче килгән көнне
күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында билгеләнгән вакытларда чират
тәртибендә башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: бирелгән муниципаль хезмәт нәтиҗәсе».

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Чистай муниципаль
районының рәсми сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Чистай
муниципаль районы Чистай шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ф.М.
Садыйковка йөкләргә.
Шәһәр Башкарма комитет җитәкчесе
вазыйфаларын башкаручы

Ф. М. Садыйков

