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КАРАР 
 

20 февраль 2019 ел 
 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы җирле үзидарә 
органнары тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү  исемлеген раслау турында 
 
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                          

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, карар 
бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган теркәлгән дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтү исемлеген (кушымта) расларга. 

2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма                
комитетының «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү исемлеген раслау                       
турында» 2013 елның 11 апрелендәге 599 номерлы карары үз көчен югалткан 
дип санарга. 

3. Җәмәгатьчелек һәм гаммәви мәгълүмат чаралары белән элемтәләр 
бүлегенә әлеге карарны басма матбугатта һәм Татарстан Республикасы Түбән 
Кама муниципаль районының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итәргә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары 
Л.Р.Әхмәтовка йөкләргә. 

 
  
Җитәкче                                                                                           А.Г. Сәйфетдинов 
  



Татарстан Республикасы  
Түбән Кама муниципаль районы  
Башкарма комитетының 
2019 елның 20-нче февраль 
83-нче номерлы карары белән 
расланган 
кушымта 

 
Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнары тарафыннан 

 күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү исемлеге 
 

Дәүләт хезмәтләре күрсәтү 
1 Балигъ булмаганның акча кертемен алу өчен законлы вәкилгә рөхсәт бирү 

2 Кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга алдан рөхсәт бирү һәм 
аны балигъ булмаганнар катнашында залогка (ипотекага) тапшыру 

3 Ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә 
рөхсәт бирү 

4 Опекага алынганнарның мөлкәте белән алыш-биреш ясау өчен рөхсәт бирү 

5 Балигъ булган эшкә яраксыз зат мәнфәгатьләрендә торакны хосусыйлаштыру 
өчен опекунга рөхсәт бирү 

6 Балигъ булмаган баланы эмансипацияләү турында карар кабул итү (балигъ 
булмаган баланы тулысынча эшкә яраклы дип игълан итү) 

7 Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен читләштерү буенча алыш-биреш 
ясауга алдан рөхсәт бирү 

8 Балигъ булмаган(нар) исеменнән сатып алуның өстенлекле хокукыннан баш 
тарту өчен алдан рөхсәт бирү  

9 Рефинанслауга рөхсәт бирү 

10 
Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә опекунга (попечительгә) опекага 
алынган затны яшәү урыны буенча теркәү исәбеннән төшерү өчен рөхсәт 
бирү 

11 
Суд тәртибендә яшкә яраксыз яки чикләнгән эшкә ярасыз дип танылган 
балигъ булмаган зат өстеннән опека яки попечительлек булдыру һәм опекун 
яки попечитель билгеләү 

12  Опекага алынган зат  мәнфәгатендә гомерлек рента шартнамәсе төзүгә рөхсәт 
бирү 

13 

Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 
оешмаларда булган балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими 
яшәүче балигъ булган гражданнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру 
мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 

14  Опекунга яки попечительгә опекага алынган затның мирас хокукларына керү 
өчен рөхсәт бирү 

15  Опекага алынган затларны психоневрология тибындагы интернат-йортларга 
стационар хезмәт күрсәтүгә җибәрү турында карарлар бирү 



16 
 Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе 
гражданнарын уллыкка алучылар булу һәм уллыкка алучылар сыйфатында 
исәпкә кую мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 

17 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнар тарафыннан 
(түләүле яки түләүсез шартларда)  ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән 
мәхрүм калган балалар өстеннән опека (попечительлек) билгеләү буенча яки 
опекун (попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү буенча хезмәт 
күрсәтү 

18  Балигъ булмаганнар катнашында торак залогын яңадан рәсмиләштерүгә              
(рефинанслауга) алдан рөхсәт бирү буенча хезмәт күрсәтү 

19 Балигъ булмаган затка караган күчемсез милекне читләштерү буенча алыш-
бирешләр ясауны гамәлгә ашыруга алдан рөхсәт бирү 

20  Опекага алынган затка караган торакны наймга тапшыру өчен опекунга 
рөхсәт бирү 

21 
Дәүләт милкенә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланучы архив фондлар 
буенча архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары 
күчермәләре бирү 

22 
Архивлар эшендә методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда              
документлар оештыру буенча дәүләт милек формалы  юридик затларга дәүләт 
хезмәте күрсәтү 

23 
Муниципаль милеккә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланучы архив 
фондлары буенча архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары 
күчермәләре бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү 

24 
Кулланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен муниципаль              
архивта сакланган һәм дәүләт милкенә кертелгән архив документларын бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтү 

25 Туу турында актны дәүләт теркәве 
26 Никахны теркәү турында актны дәүләт теркәве 
27  Аерылышу турында актны дәүләт теркәве 
28 Ата булуны билгеләү турында актны дәүләт теркәве 
29 Уллыкка, кызлыкка алу турында актны дәүләт теркәве 
30  Үлү турында актны дәүләт теркәве 
31 Исем алыштыру турында актны дәүләт теркәве 
32 Дәүләт теркәве турында кабат таныклыклар бирү 
33   Акт язуына төзәтмәләр һәм үзгәрешләр кертү 

Муниципаль хезмәт күрсәтү 

1 Торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү 
(килештермәү) турында карар кабул итү 

2 Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү 
(күчерүдән баш тарту) турында хәбәрнамә бирү 

3 Җир эшләре башкаруга ордер (рөхсәт) бирү 

4 
Муниципаль берәмлек чикләрендә тулысынча яки өлешчә җирле әһәмияттәге 
юллар буенча уза торган маршрутлар буенча авыр йөкләрне, зур габаритлы 
йөкләрне автомобиль белән йөртү өчен рөхсәт бирү 



5 Торак биналарны гражданнар милкенә биргәндә, документларны 
рәсмиләштерү 

6 
Бинаны торак бина, торак бинаны яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы              
йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш, бакча 
йортын торак бина яки торак бинаны бакча йорты дип тану 

7 Төзелешкә рөхсәт бирү 

8 

Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән шәхси торак 
төзелеше яки бакча йорты объекты параметрларының билгеләнгән                        
па-раметрларга туры килүе (туры килмәве) турында һәм шәхси торак                   
төзелеше яки бакча йорты  объектын җир кишәрлегендә  урнаштыруның 
рөхсәт ителүе (рөхсәт ителмәве) турында хәбәрнамә җибәрү 

9 Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү 

10 
Төзелгән яки үзгәртеп корылган шәхси торак төзелеше яки бакча йорты              
объектларының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон таләпләренә            
туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү 

11 Рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын реконструкци-
яләүнең чик параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсәт бирү 

12 Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү 
13 Зыян күрүче гражданнар реестрына кертү 

14 
Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган шәхси 
торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр                       
башкаруны раслаучы документ бирү 

15 Җир кишәрлеген шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү 
турында карар кабул итү 

16 Җирлекнең (шәһәр округының) Генераль планыннан өземтә бирү 

17 Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында булган 
белешмәләр бирү 

18 Адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару 
19 Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү 

20 Җир кишәрлеген яки җир кишәрлекләрен территорияләрнең кадастр                        
пла-нында урнаштыру схемасын раслау 

21 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген даими (срогы чикләнмәгән)                     
файдалануга бирү 

22 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген милеккә түләүсез бирү 
23 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген түләүсез файдалануга бирү 
24  Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торглар үткәрмичә сату 

25 Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген торглар үткәрмичә арендага 
бирү 

26 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген җир кишәрлегендә урнашкан                    
биналар, корылмалар милекчеләренә милеккә яисә арендага бирү 

27 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә                
торган торгларда арендага бирү 



28 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә               
торган торгларда җир кишәрлеген сату юлы белән милеккә бирү 

29  Муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен һәм 
шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү 

30 Муниципаль милектә булган җирләрне яки җир кишәрлеген куллануга рөхсәт 
бирү 

31 Аерым максатларда гавами сервитут урнаштыру 

32 
Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген гражданнарга һәм крестьян 
(фермер) хуҗалыкларына аның эшчәнлеген крестьян (фермер) хуҗалыклары 
тарафыннан гамәлгә ашыру өчен милеккә (арендага)  бирү  

33 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торак пункт чикләрендә шәхси 
ярдәмче хуҗалык алып бару өчен гражданнарга милеккә (арендага) бирү 

34 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык алып бару 
өчен милеккә (арендага) бирү 

35 
Шәхси яки муниципаль милектәге җир кишәрлеген җирнең бер категориясен-
нән (авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) икенче                              
категориясенә күчерү турында карар кабул итү  

36 
 Җир кишәрлегеннән даими (срогы чикләнмәгән) файдалану хокукын яки җир 
кишәрлегеннән гомерлек мирас итеп файдалану хокукын туктату турында  
карар кабул итү 

37 Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенә үзгәрешләр кертү 

38 Җир кишәрлекләрен милеккә бушлай бирү хокукына ия затлар буларак 
затларны исәпкә кую 

39 Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү турында 
килешү төзү 

40 Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген гражданнарга шәхси торак 
төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү 

41 Муниципаль торак фондының торак биналарын гражданнар милкенә тапшыр-
ганда документлар рәсмиләштерү 

42 Элек хосусыйлаштырылган торак биналарны муниципаль милеккә кабул итү 

43 
Муниципаль учреждениеләргә, муниципаль казна предприятиеләренә опера-
тив идарә итү хокукында һәм муниципаль унитар предприятиеләргә хуҗалык 
алып бару хокукында муниципаль милекне рәсмиләштерү (беркетү) 

44  Муниципаль милек реестрыннан өземтә бирү 

45 Муниципаль милектә булган һәм арендага бирү өчен билгеләнгән күчемсез 
милек объектлары турында мәгълүмат бирү 

46 Муниципаль казнада булган милекне арендага тапшыру 

47 Муниципаль милек реестрына керә торган муниципаль милекне арендага 
бирү 

48  Муниципаль берәмлек мөлкәтен торглар үткәрмичә түләүсез файдалануга 
тапшыру 

49  Мондый шартнамә төзү хокукына торглар нәтиҗәләре буенча муниципаль 
милектән түләүсез файдалану шартнамәсен төзү 



50  Муниципаль милекне арендалауның гамәлдәге шартнамәсен өзү 
51 Муниципаль преференцияләр бирү 

52 Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль милекне биләү һәм 
(яисә) файдалануга тапшыру 

53 Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе буенча җир кишәрлеген арендалау 
хокукын залогка тапшыруны килештерү буенча хезмәт күрсәтү 

54 
Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе буенча җир кишәрлеген (җир кишәр-
легенең бер өлешен) субарендага тапшыруны килештерү буенча хезмәт 
күрсәтү 

55 
 Өченче затка җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе буенча җир 
кишәрлегенең арендага алучысы хокукларын һәм бурычларын тапшыруны 
килештерү буенча хезмәт күрсәтү 

56 
Гражданнарның коммерциячел булмаган бакчачылык, яшелчәчелек, дача  
берләшмәсе әгъзасы булган гражданга җир кишәрлекләрен милеккә түләүсез 
бирү буенча хезмәт күрсәтү 

57 
Гражданнарның коммерциячел булмаган бакчачылык, яшелчәчелек, дача       
берләшмәләренең уртак файдалану милкенә караган җир кишәрлекләрен бирү 
буенча хезмәт күрсәтү 

58 
Дәүләт һәм муниципаль милкендә булган җир кишәрлекләрен электр челтәре 
хуҗалыгы объектларын урнаштыру өчен куллануга рөхсәт бирү буенча 
хезмәт күрсәтү 

59 
Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарны наемга алу       
шартнамәләре буенча торак урыннарны бирүгә мохтаҗ гражданнарны исәпкә 
алу 

60  Муниципаль торак фондында гражданнарга хезмәт торак урынын наймга алу 
шартнамәләре буенча торак урыннарны бирү 

61 Социаль наем шартнамәсе буенча бирелгән муниципаль торак фондыннан  
торак урыннарны алыштыру буенча документларны рәсмиләштерү 

62  Муниципаль торак фондыннан гражданга социаль наем шартнамәсе буенча 
торак урыны бирү 

63  Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын 
яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую 

64 
 «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 
тәэмин итү» ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) өчен 
социаль түләү алуга  хокукы турында таныклык бирү һәм учетка кую 

65 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ гражданнарның аерым категорияләрен 
исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

66 
Чернобыль АЭСсендәге һәлакәт аркасында радиация йогынтысына дучар 
ителгән гражданнарга торак урыны алу өчен субсидияләр бирү буенча                     
муниципаль хезмәт күрсәтү 

67 
Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә кую буенча                     
муниципаль хезмәт күрсәтү һәм мәҗбүри күченүчеләргә торак сатып алуга 
субсидияләр бирү өчен дәүләт торак сертификаты бирү 

  



68 Архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре 
бирү 

69 Муниципаль архивка саклау өчен ябыла торган оешмаларның шәхси составы 
буенча документларны кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

70 Муниципаль милеккә кертелгән архив документларының урнашу урыны 
мәсьәләләре буенча консультация хезмәте күрсәтү 

71 
Муниципаль милек формалы юридик затларга архивлар эшендә һәм эш                
башкаруда документлар оештыру буенча  методик һәм практик ярдәм күрсәтү 
буенча  хезмәт күрсәтү 

72 
Кулланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен   муниципаль 
милеккә кертелгән һәм муниципаль архивта саклана торган архив                      
доку-ментларын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

73 Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә 
ашыру 

74 
Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын (балалар 
бакчасы) тормышка ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую 
һәм кабул итү 

75  Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру проектын (паспортын) килештерү 
76 Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү 
77 Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 

78  Муниципаль лотерея уздыруга рөхсәт бирү һәм муниципаль кызыксындыру 
лотереясен уздыруга хәбәрнамәне карау 

79 Балаларның ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру 

80  Агачлар һәм куакларны кисү, ябалдаш ясау, саклау һәм утыртуга карар бирү 
буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

81 Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары транс схемасын 
килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

82 

Алар турындагы мәгълүматлар аэронавигация мәгълүмат документларында 
бастырып чыгарылмаган, Түбән  Кама муниципаль районы торак пунктлары 
чикләрендә урнашкан  мәйданчыкларга авиация эшләрен, парашют                       
сикерүләрен, һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу 
аппаратлары очуларын, бәйләнгән аэростатларны күтәрүне, утыртуны (очып 
китүне)  башкару өчен рөхсәт бирү  

 


	Балигъ булмаган баланы эмансипацияләү турында карар кабул итү (балигъ булмаган баланы тулысынча эшкә яраклы дип игълан итү)

