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комитетының «Чистай муниципаль районы
Кубас авыл җирлеге җирле үзидарә
органнары
тарафыннан
муниципаль
хезмәтләр
күрсәтүнең
административ
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен
раслау
турында»
2019
елның
20
декабрендәге
10
номерлы
карарына
үзгәрешләр кертү хакында
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Чистай муниципаль районы Кубас
авыл җирлеге Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Кубас авыл җирлеге
Башкарма комитетының «Чистай муниципаль районы Кубас авыл җирлеге җирле үзидарә
органнары
тарафыннан
муниципаль
хезмәтләр
күрсәтүнең
административ
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында» 2019 елның 20
декабрендәге 10 номерлы карары белән расланган Чистай муниципаль районы Кубас
авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1.1. 1.2 пунктта:
икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«административ регламент - Чистай муниципаль районы Кубас авыл җирлеге җирле
үзидарә органнары (алга таба - җирле үзидарә органы) муниципаль хезмәт күрсәтү
тәртибен һәм муниципаль хезмәт күрсәтү стандартын билгели торган норматив хокукый
акт;»;
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«муниципаль хезмәт - җирле үзидарә органы функцияләрен гамәлгә ашыру буенча
эшчәнлек, мөрәҗәгать итүчеләр соравы буенча, җирле үзидарә органы вәкаләтләре
чикләрендә, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча, "Россия Федерациясендә
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге
131-ФЗ номерлы Федераль закон һәм Чистай муниципаль районының «Кубас авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, шулай ук күрсәтелгән Федераль
законда каралган мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләре

чикләрендә башкарыла, федераль законнарда, җирле үзидарә органнарының башка
муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары, дәүләт хакимияте органнары
компетенциясенә кермәгән һәм федераль законнар һәм Россия Федерациясе
субъектлары законнары белән алар компетенциясеннән төшереп калдырылмаган башка
мәсьәләләрне хәл итү хокукларында катнашса (әлеге Федераль законның 19 статьясы
нигезендә аларга тапшырылмаган башка дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруда катнашу
өчен җирле үзидарә органнарының федераль законнарда, җирле үзидарә органнарының
башка муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары вәкаләтләренә
кертелмәгән һәм федераль законнар һәм Россия Федерациясе субъектлары
законнарында алар компетенциясеннән төшереп калдырылмаган башка мәсьәләләрне
хәл итү хокукларында, мондый хокукларны гамәлгә ашыру турында муниципаль хокукый
актлар кабул ителгән очракта;»;
дүртенче абзацта «Федераль закон» сүзләрен «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон
(алга таба - Федераль закон)» сүзләренә алмаштырырга;
1.2. 2.2 пунктындагы «в» пунктчасында «формасы;» сүзен «формасы, шулай ук
күпфункцияле үзәкләрдә административ процедураларны башкару үзенчәлекләре. Бүлек
муниципаль хезмәт күрсәтү вариантларында күрсәтелгән хезмәтләрне гариза
бирүчеләрнең аерым категорияләренә гомуми билгеләре белән, шул исәптән алар алган
муниципаль хезмәт нәтиҗәсенә карата да, күрсәтелгән хезмәтләрне күрсәтү тәртибен үз
эченә ала торган булырга тиеш;» сүзләренә алмаштырырга;
1.3. 2.4 пунктта:
унберенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Әлеге бүлекчәдә шулай ук мөрәҗәгать итүчедән Федераль законның 7
статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән документларны таләп итүне тыю билгеләнә.»;
12-14 абзацларны төшереп калдырырга;
1.4. 3.1 пунктның «в» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«в) кергән нигезле бәяләмәләрне исәпкә алып, административ регламент проектын
эшләп бетерүне гамәлгә ашыра;».
1.5. 3.2 пунктның икенче абзацында «,шулай ук административ регламентлар
проектларында бәйсез экспертиза нәтиҗәләрен бәяләү» сүзләрен төшереп калдырырга.
2. Әлеге карарны авыл җирлегенең торак пунктлары территориясендә яисә
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында махсус
мәгълүмат стендларында урнаштыру юлы белән игълан итәргә, шулай ук Чистай
муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-коммуникация
челтәрендә урнаштырырга.
Кубас авыл җирлеге
башлыгы
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