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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

«19»февраль 2019 ел № 2

Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы 
Урсай авыл ясирлеге 
тарафыннан курсэтелэ торган 
муниципаль хезмэтлэр курсэтунец 
административ регламентлары турында

«Дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында»
27.07.2010 елдагы 210-ФЗ номерлы Федераль законны тормышка ашыру 
максатларында карар бирэм:

1.1.Адресларны биру, узгэрту Ьэм гамэлдэн чыгару буенча административ регламент (1 
нче кушымта);
1.2.Документлар кучермэлэренэ Ьэм алардан еземтэлэргэ тугрылык таныклавыныц 
Административ регламенты (2 нче кушымта);
1.3.Васыятьнамэлэр Ьэм ышанычнамэ таныклыклары административ регламенты (3 
нче кушымта);
1.4.Белешмэ (0земтэ) бирунец административ регламенты (4 нче кушымта);
1.5.Агач Ьэм куаклар кисугэ рехсэт биру административ регламенты (5 нче кушымта);
1.6.Социаль наем шартнамэсе буенча бирелгэн торак урыннарын алыштыру буенча 
документларны рэсмилэштерунец Административ регламенты (бнчы кушымта);
1.7. Элек хосусыйлаштырылган торак биналарны муниципаль милеккэ кабул итунен 
административ регламенты (7 нче кушымта);
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1.8.Муниципаль берэмлек чиклэрендэ тулысынча яки елешчэ жирле эЬэмияттэге 
юллар буйлап уза торган маршрутлар буенча авыр йеклэрне, зур габаритлы йеклэрне 
автомобиль йертугэ рехсэт биру административ регламенты (8 нче кушымта);
1.9.Муниципаль милектэге гражданга социаль наем шартнамэсе буенча торак урыны 
биру буенча административ регламент (9 нчы кушымта);
1.10. Торак биналарны гражданнар милкенэ тапшырганда документларны 
рэсмилэштерунец Административ регламенты (10 нчы кушымта);
1.11 .Муниципаль торак фондында гражданнарга хезмэт торак урыны наймы 
шартнамэлэре буенча торак урыннары бирунец административ регламенты (11 нче 
кушымта);
1.12.Муниципаль милек реестрына керэ торган муниципаль милекне арендага биру 
буенча административ регламент (12 нче кушымта);
1.13.Аукцион уздырмыйча стационар булмаган сэудэ объектларын урнаштыруга 
килешу тезунец Административ регламенты (13 нче кушымта);
1.14.Ж^ирле эЬэмияттэге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль 
юлларыныц торышы турында мэгълумат бирунец административ регламенты (14 нче 
кушымта).
2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл жирлсге 
Башкарма комитетыныц «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урсай 
авыл жирлеге башкарма комитеты тарафыннан муниципаль хезмэтлэр курсэтунец 
административ регламентлары турында» 2016 елныц 14 маендагы 8 номерлы карары уз 
кочен югалткан дип санау хакында.
З.Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында» 
тубэндэге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Азнакай 
муниципаль районыныц рэсми сайтында Интернет мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ тубэндэге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.

И.А. Абдуллин
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