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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     26.11.2018                                                                       № 970 

  

 

“Татарстан    Республикасы    Кама     Тамагы   

муниципаль     районының    җирле    үзидарә 

органнары тарафыннан дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә 

комплекслы    запрос    ярдәмендә    тормышка 

ашырылмый    торган   муниципаль  хезмәтләр   

исемлеген раслау  турында    

 

      2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль  законның 15.1 маддәсе 

нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  районы Башкарма 

комитеты  КАРАР  КЫЛА: 

 

1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының җирле үзидарә 

органнары тарафыннан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләрендә комплекслы запрос ярдәмендә тормышка  ашырылмый торган 

муниципаль хезмәтләр исемлеген 1 номерлы  кушымта нигезендә  расларга. 

  

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәрендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматенең рәсми порталында 

урнаштырырга. 

 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

  

 

 

 



Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                           М. Х. Хәбибуллова 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 елның 26 ноябрендәге  

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы Муниципаль районы  

Башкарма комитетының 970  

номерлы Карарына 1 номерлы   

кушымта 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары тарафыннан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәкләрендә комплекслы запрос ярдәмендә тормышка 

ашырылмый торган муниципаль хезмәтләр   

исемлеге 

 

1 Җир эшләре башкаруга ордер (рөхсәт) бирү 

2 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә 

торган торгларда арендага бирү  

3 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә 

торган торгларда сату юлы белән милеккә бирү  

4 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген крестьян (фермер) хуҗалыгы 

тарафыннан аның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен гражданнарга һәм 

крестьян (фермер) хуҗалыкларына милек итеп бирү (арендага) 

5 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торак пункт чикләрендә шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып бару өчен гражданнар милкенә (арендага) бирү 

6 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык алып 

бару өчен милеккә (арендага) бирү 

7 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген дача хуҗалыгын алып бару өчен 



гражданнарга милеккә (арендага) бирү 

8 Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген гражданнарга шәхси торак 

төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү 

9 Муниципаль милек реестрына керә торган муниципаль милекне арендага 

бирү 

10 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗлар исәбенә кую 

11 Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь 

белгечләргә торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү 

12 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү” ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) 

хокукы турында таныклык бирү һәм учетка кую  

13 Торак урыннарына мохтаҗ гражданнарның аерым категорияләрен исәпкә  

кую 

14 Чернобыль АЭСындагы һәлакәт, “Маяк” җитештерү берләшмәсендә авария 

нәтиҗәсендә радиация йогынтысына дучар ителгән гражданнарга һәм 

аларга тиңләштерелгән затларга исәпкә кую һәм  Дәүләт  торак  

сертификаты  бирү 

15 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә кую һәм мәҗбүри 

күченүчеләргә торак сатып алуга субсидияләр бирү өчен Дәүләт торак 

сертификаты бирү турында 

 
  

 

 


