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Гражданинга социаль наем 

шартнамәсе буенча тәкъдим 

ителгән муниципаль торак фонды 

торак бинасын тәкъдим итү 

муниципаль хезмәт күрсәтү буенча 

административ регламентка 

үзгәрешләр кертү турында 

 
 
             “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында” 2010 ел, 27 

нче июль 210-ФЗ номерлы Федераль закон,  “Татарстан Республикасы дәүләт торак 

фондыннан һәм муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча 

гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында" 

2007 ел, 13 нче июль 31-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 

БИРӘ: 

 

 

1. Башкарма комитетның 2018 ел, 9 нчы ноябрь 2374 номерлы карары нигезендә 

расланган гражданинга социаль наем шартнамәсе буенча тәкъдим ителгән 

муниципаль торак фонды торак бинасын тәкъдим итү  муниципаль хезмәт күрсәтү 

буенча административ регламентка үзгәрешләр кертергә: 

1.1. 2.9 пункты 4 подпунктындагы “дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә 

органы яисә дәүләт хакимияте органы яки җирле үзидарә органы ведомствосы 

карамагында булган” сүзләрен “дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы,” 

сүзләре белән алмаштырырга; 

1.2. 5.2 пунктында: 

1) 5 нче подпунктны түбәндәге эчтәлекле җөмлә белән белән тулыландырырга: 

“Күрсәтелгән очракта, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре эшләренә 

(гамьсезлекләренә) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять 

бирү  эшләренә (гамьсезлекләренә) шикаять белдерелә торган  күпфункцияле үзәккә 

билгеле муниципаль хезмәтне тулы итеп 2010 ел, 27 нче июль 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 нчы статьясы 1.3 бүлеге белән билгеләнгән тәртиптә күрсәтү 

буенча функция йөкләнгән очракта гына мөмкин”; 

2) 7 нче подпунктны түбәндәге эчтәлекле җөмлә белән белән тулыландырырга: 
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“Күрсәтелгән очракта, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре эшләренә 

(гамьсезлекләренә) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять 

бирү  эшләренә (гамьсезлекләренә) шикаять белдерелә торган  күпфункцияле үзәккә 

билгеле муниципаль хезмәтне тулы итеп 2010 ел, 27 нче июль 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 нчы статьясы 1.3 бүлеге белән билгеләнгән тәртиптә күрсәтү 

буенча функция йөкләнгән очракта гына мөмкин”; 

3) 9 нчы подпунктны түбәндәге эчтәлекле җөмлә белән белән тулыландырырга: 

“Күрсәтелгән очракта, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре эшләренә 

(гамьсезлекләренә) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять 

бирү  эшләренә (гамьсезлекләренә) шикаять белдерелә торган  күпфункцияле үзәккә 

билгеле муниципаль хезмәтне тулы итеп 2010 ел, 27 нче июль 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 нчы статьясы 1.3 бүлеге белән билгеләнгән тәртиптә күрсәтү 

буенча функция йөкләнгән очракта гына мөмкин”; 

4) 10 нчы подпунктны түбәндәге эчтәлекле җөмлә белән белән 

тулыландырырга: “Күрсәтелгән очракта, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәре эшләренә (гамьсезлекләренә) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять бирү  эшләренә (гамьсезлекләренә) шикаять белдерелә торган  

күпфункцияле үзәккә билгеле муниципаль хезмәтне тулы итеп 2010 ел, 27 нче июль 

210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 нчы статьясы 1.3 бүлеге белән билгеләнгән 

тәртиптә күрсәтү буенча функция йөкләнгән очракта гына мөмкин”. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталы http://pravo.tatarstan.ru/ веб-адресы һәм Биектау муниципаль районы  рәсми 

сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/  веб-адресында урнашытырып халыкка җиткерергә. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Биектау муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары Хәкимуллин Р.Ф.га йөкләргә. 

 

 

 

Биектау муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                         Д.Ф. Шәйдуллин 


