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Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Милек һәм җир мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 

2018 елның 8 маендагы 100 номерлы карарынаүзгәрешләр кертү турында (2018 елның 

25 июлендәге 151 номерлы карар редакциясендә) 

 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр алганда өстәмә гарантияләр билгеләү 

өлешендә «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында 

«Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 19 июлендәге 204 

номерлы Федераль законны, «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү турында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 24 июлендәге 593 

номерлы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 

тәртибен раслау турында» һәм 2010 елның 2 ноябрьндәге 880 нче номерлы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан расланган 

«Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан 

дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 

тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында»гы карарларын, гамәлдәге муниципаль 

хокукый актларга төзәтмәләр кертүне таләп итә торган Россия Федерациясе 

законнарындагы үзгәрешләр белән бәйле рәвештә, шулай ук Азнакай муниципаль 

районының муниципаль милкендәге мөлкәт һәм җир кишәрлекләре милекчесе 

вәкаләтләрен тапшыруны исәпкә алып, закон нигезендә күрсәтелгән мөлкәт һәм 

җир кишәрлекләре белән идарә итү, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән җир 

кишәрлекләре белән эш итү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 2018 

елның 1 октябреннән «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы» муниципаль казна учреждениесенә 

йөкләнгәнне исәпкә алып карар чыгарам:  

1. Расларга: 

          1.1. Җир кишәрлеген яки җир кишәрлекләре территорияләрнең кадастр 

планында урнаштыру схемасын раслау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын (11 нче кушымта); 

          1.2. Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты (12 нче кушымта); 
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1.3. Муниципаль учреждениеләргә, муниципаль казна предприятиеләренә 

оператив идарә хокукында һәм муниципаль унитар предприятиеләргә хуҗалык 

алып бару хокукында муниципаль милекне рәсмиләштерү (беркетү) буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (20 нче кушымта); 

1.4. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген даими (срогы чикләнмәгән) 

файдалануга бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты (21 нче кушымта); 

1.5. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген бушлай бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (22 нче кушымта); 

1.6. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген бушлай бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (22 нче кушымта) 

1.7. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген түләүсез файдалануга бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (23 нче 

кушымта); 

1.8. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген сатулар үткәрмичә сату буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (24 нче кушымта); 

1.9. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген сатулар үткәрмичә арендага 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (25 нче 

кушымта);  

1.11. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион рәвешендә үткәрелә 

торган торгларда арендага бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты (27 нче кушымта); 

1.12. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында 

үткәрелә торган торгларда сату юлы белән милеккә бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (28 нче кушымта); 

1.13. Дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир 

кишәрлекләрен һәм шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү 

турында килешү төзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты (29 нчы кушымта); 

1.14. Муниципаль милектә булган җирләрне яки җир кишәрлеген куллануга 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

(30 нчы кушымта); 

1.15. Муниципаль милектәге гражданнарга һәм крестьян (фермер) 

хуҗалыкларына крестьян (фермер) хуҗалыгы тарафыннан аның эшчәнлеген 

гамәлгә ашыру өчен җир кишәрлеге бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты (31 нче кушымта); 

1.16. Муниципаль милектәге гражданнарга торак пункт чикләрендә шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып бару өчен җир кишәрлеге (арендага) бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (32 нче кушымта); 

1.17. Муниципаль милектәге гражданнарга бакчачылык алып бару өчен җир 

кишәрлеге (арендага) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты (33 нче кушымта ); 

1.18. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге 

җирләрне башка категориягә күчерүне килештерү буенча административ 

регламенты (34 нче кушымта); 

1.19. Дача хуҗалыгын алып бару өчен муниципаль милектәге җир 

кишәрлеген гражданнарга милеккә (арендага) бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты (35 нче кушымта); 



1.20. Шәхси яки муниципаль милектәге җир кишәрлеген бер категориядән 

(авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) башка категориягә күчерү 

турында Карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты (36 нчы кушымта); 

1.21. Җир кишәрлегеннән даими (сроксыз) файдалану хокукын яки җир 

кишәрлегеннән гомерлек мирас итеп файдалану хокукын туктату турында Карар 

кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (37 

нче кушымта); 

1.22. Җир кишәрлеген сатып алу турында Карар кабул итү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (38 нче кушымта); 

1.23. Күчемсез милек объектларына муниципаль милек реестрыннан өземтә 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (39 нчы 

кушымта); 

1.23. Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенә үзгәрешләр кертү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (40 нчы кушымта); 

1.24. Муниципаль милек булып торган җир кишәрлекләрендә клад Эзләүгә 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

(41 нче кушымта); 

1.25. Җир кишәрлекләрен бушлай милеккә бирү хокукына ия затлар буларак 

исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ регламент 

(44 нче кушымта); 

1.26. Муниципаль милектә булган һәм арендага бирү өчен билгеләнгән 

күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты (45 нче кушымта). 

1.27. Муниципаль милекне арендага бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты (46 нчы кушымта); 

1.28. Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе буенча җир кишәрлеге 

арендаторының хокукларын һәм бурычларын тапшыруны килештерү буенча 

өченче затка муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (47 нче 

кушымта); 

1.29. Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү 

турында килешү төзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты (48 нче кушымта); 

1.30. Муниципаль милек реестрына керә торган муниципаль милекне 

арендага бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

(49 нчы кушымта); 

1.31. Җир кишәрлеген шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллануга рөхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (50 нче 

кушымта); 

1.32. Гражданнарның коммерциячел булмаган бакчачылык, яшелчәчелек, 

дача берләшмәсе әгъзасы булган гражданга җир кишәрлеген түләүсез бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (51 нче кушымта)); 

1.33. Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль милекне биләү 

һәм (яки) файдалануга тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты (53 нче кушымта); 

1.34. Гражданнарның коммерциячел булмаган бакчачылык, яшелчәчелек, 

дача берләшмәләрендәге гомуми файдаланудагы җир кишәрлеген бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (54 нче кушымта); 



1.35. Муниципаль берәмлек мөлкәтен сатуларны үткәрмичә түләүсез 

файдалануга тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты (55 нче кушымта); 

1.36. Мондый килешүне төзү хокукына торглар нәтиҗәләре буенча 

муниципаль милектән түләүсез файдалану шартнамәсен төзү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (56 нчы кушымта); 

1.37. Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен өзү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (57 нче кушымта); 

1.38. Җир кишәрлеген субарендага тапшыруга рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (58 нче кушымта); 

1.39. Муниципаль милектәге гражданнарга индивидуаль торак төзелеше өчен 

милеккә (арендага) җир кишәрлеге бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты (60 нчы кушымта). 

2. Әлеге карарны» «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 

 

 

     Җитәкче                                                                             А.Х.Шәмсетдинов                     
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