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КАРАР 
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 Зеленодольск муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары күрсәткән дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр исемлеген раслау 
турында  
 

2010 елның 27 июлендәге «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 
оештыру турында» (үзгәрешләр белән) №210-ФЗ Федераль законга ярашлы 
рәвештә, Зеленодольск муниципаль районы җирле үзидарә органнары күрсәткән 
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеген актуальләштерүгә бәйле, 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
КАРАР ИТӘ: 

 
1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары күрсәткән һәм муниципаль хезмәтләр исемлеген яңа редакциядә 
расларга (1нче кушымта). 

2. «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү буенча күп функцияле үзәк» ГБУ Зеленодольск филиалында Зеленодольск 
муниципаль районы җирле үзидарә органнары күрсәткән дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр исемлеген расларга (2нче кушымта). 

3. «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү буенча күп функцияле үзәк» ГБУ Зеленодольск филиалында комплекслы 
запрос юлы белән алып барылмаган  Зеленодольск муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары күрсәткән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеген 
расларга (3нче кушымта). 

4. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының 2016 елның июлендәге “Зеленодольск муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары күрсәткән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеген раслау 
турында» 1979нчы карары үз кѳчен югалтты дип танырга. 

5. Әлеге карарны «Зеленодольская правда» газетасында бастырып 
чыгарырга һәм әлеге карарны «Интернет» информацион-телекоммуникация 
челтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Порталы 
составында Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы рәсми 
сайтында   (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) урнаштыруны тәэмин итәргә. 

6. Әлеге карар үтәлешен контрольгә алуны үземдә калдырам. 
 

Җитәкче                                                                                    Д.А. Сапожников 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 
                                                                                     Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 
2019 елның 4 апрелендәге   
547нче карарына  
1нче кушымта 

 
  

Зеленодольск муниципаль районы 
җирле үзидарә органнары күрсәткән дәүләт һәм муниципаль  

хезмәтләр исемлеге  

 Хезмәтнең исеме 

 Вәкаләтләре буенча бирелгән дәүләт хезмәтләре 

1. Никахлашуны теркәү 

2. Бала тууны теркәү 

3. Аерылышуны теркәү 

4. Атасын билгеләүне теркәү 

5. Исем үзгәртүне теркәү 

6. Уллыкка алуны теркәү (кызлыкка алуны) 

7. Үлүне теркәү 

8. Гражданлык торышы актлары язмасында тѳзәтүләр һәм үзгәрешләр кертү  

9. Гражданлык торышы актында дәүләт теркәве турында кенәгәне кабат яисә  
гражданлык торышы актында дәүләт теркәве булу яисә булмауны  раслаган 
башка документларны бирү 

10. Дәүләт милкенә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланган архив 
фондлары буенча архив документлары күчермәләрен, архив выпискаларын, 
архив белешмәләрен бирү 

11. Муниципаль архивның  уку залында кулланучыга эшләү өчен  дәүләт 
милкенә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланган  архив 
документларын бирү  

12. Юридик затларга архивлар белән эшләгәндә һәм делопроизводствода 
документлар тутыру буенча методик һәм практик ярдәм күрсәтү 

13. Дәүләт милкенә кертелгән архив документларының сакланган урыны 
мәсьәләләре буенча консультация бирү 

14. Юкка чыгарыла торган оешмаларның шәхси составы буенча документларны 
муниципаль архивка саклауга кабул итү 

15. Архив белешмәләре, архив выпискалары, архив документлары күчермәләре 
бирү 

16. Муниципаль архив уку залында кулланучыга эш өчен архив документларын 
бирү 

17. Архив документлары сакланган урыны мәсьәләләре буенча консультация 
бирү 

18. Подопечныйларны стационар хезмәт күрсәтү ѳчен психоневрологик типтагы 
интернат-йортларга җибәрү турында карар бирү 

19. Суд тәртибендә эшкә сәләтсез яисә эшкә чикләнгән сәләтле дип танылган 
балигъ булган затларга опекун яисә тәрбиягә алучы һәм  опека яисә   
попечительлек билгеләү 

20. Тәрбиягә алынучы мәнфәгатьләрендә гомер буенча рента килешүе тѳзүгә 
рѳхсәт бирү 

21. Балигъ булган эшкә сәләтсез зат мәнфәгатендә торак хосусыйлаштыру ѳчен 



опекунга рѳхсәт бирү 

22. Тәрбиягә алынучының торагын наемга тапшыру ѳчен  опекунга рѳхсәт бирү 

23. Тәрбиягә алынучы  мѳлкәте белән сделкалар ясауга рѳхсәт бирү 

24. Яшәү урынын үзгәртүгә бәйле яшәү урыны буенча тәрбиягә алынучыны 
теркәү исәбеннән тѳшерү ѳчен опекунга рѳхсәт бирү 

25. Тәрбиягә алынучының мирас хокукын алу ѳчен опекунга яисә тәрбиягә 
алучыга рѳхсәт бирү 

26. Опекунга яисә тәрбиягә алучыга тәрбиягә алынучының саклау счетыннан 
файдалануга рѳхсәт бирү 

27. Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән калган балалар оешмаларында 
тәрбияләнгән балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими 
яшәгән балигъ булган гражданнар гаиләләренә  вакытлыча бирү мѳмкинлеге 
турында нәтиҗә бирү 

28. Балигъ булмаганның исеменнән (алар) сатып алу хокукы ѳстенлегеннән баш 
тартуга якынча рѳхсәт бирү 

29. Россия Федерациясе территориясендә даими яшәгән Россия Федерациясе 
гражданнарына уллыка алучы була алу мѳмкинлеге һәм уллыка алуга 
кандидат сыйфатында исәпкә кую турында нәтиҗә бирү 

30. Балигъ булмаганнарның күчә торган милкен тартып алу буенча сделкалар 
алып баруга якынча рөхсәт бирү 

31. Ундүрт яшенә җитмәгән баланың исемен һәм фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт 
бирү 

32. Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарга (түләүле 
һәм түләүсез шартларда) ятим балаларны яисә ата-ана тәрбиясеннән 
калган балаларны опекага (тәрбиягә) алуны яисә опекун (тәрбияче) булу 
мөмкинлеге турында нәтиҗә бирүне билгеләү 

33. Яшүсмерне эмансипацияләү (яшүсмерне тулысынча эшкә яраксыз дип 
игълан итү) мөмкинлеге турында карар кабул итү 

34. Яшүсмергә караган күчә торган милекне тартып алу буенча якынча рөхсәт 
бирү 

35. Кредит акчаларын кулланып торак алуга  һәм яшүсмерләр катнашында аны 
залогка (ипотека) күчерүгә якынча рөхсәт бирү 

36. Яшүсмернең акча вкладыннан акча алу өчен законлы вәкиленә рөхсәт бирү 

37. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга төп гомумбелем бирү программасын  
гамәлгә ашыра торган муниципаль мәгариф оешмаларында балаларны 
исәпкә кую һәм кабул итү (балалар бакчалары) 

 Муниципаль хезмәтләр 

1.  «Татарстан Республикасында 2014-2020 елларда яшь гаиләләрне торак 
белән тәэмин итү» подпрограммасы буенча торак (төзелеш) алуга социаль 
түләүләр алу хокукын исәпкә кую һәм таныклык бирү  

2.  Авыл җирендә яшәүче гражданнарга һәм шулай ук яшь гаиләләргә һәм яшь     
белгечләргә торак төзелешенә (алуга) социаль түләүләр бирү 

3.  Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 
шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую 

4.  Торак биналарын яхшыртуга мохтаҗ гражданнарның аерым категорияләрен 
исәпкә кую 

5.  Социаль найм килешүе буенча гражданинга муниципаль торак фондыннан 
торак бина бирү  

6.  Социаль найм килешүе буенча муниципаль торак фондыннан бирелгән 
торак бинаны алмаштыру буенча документлар тутыру 

7.  Социаль файдалану торак фондыннан торак бина наймы килешүе буенча 



торак бина бирүгә мохтаҗ гражданнарны исәпкә кую 

8.  Гражданнарга хезмәт торак фонды наймы килешүе буенча муниципаль 
торак фондыннан торак бина бирү 

9.  Торак бинада торак бинаны яшәү өчен яраксыз һәм күп фатирлы йортны 
авария хәлендә дип һәм сүтүгә яисә үзгәртеп коруга кирәклеген тану 

10.  Торак (торак булмаган) бинаны торак (торак булмаган) бинага күчерү 
турында уведомление бирү 

11.  Төзелешкә рөхсәт бирү 

12.  Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү 
 

13.  Торак бинаны яңадан коруга  һәм (яисә) яңадан планлаштыруга килешү 
(килешмәү) турында карар кабул итү 

14.  Җир участогында шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү 

15.  Адресларны үзләштерү, үзгәртү һәм юкка чыгару  

16.  Трассаларның инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләре схемасын 
килештерү 

17.  Ана (гаилә) капиталы акчасын җәлеп итеп алып барылган шәхси торак 
төзелеше объектларын  төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр алып 
баруны  раслаган документлар бирү 

18.  Информацион системада шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүне 
күрсәткән белешмәләр бирү 

19.  Шәхси торак төзелеше объектының  яисә бакча өенең уведомлениедә 
күрсәтелгәнчә планлаштырылган төзелеш параметрларына туры килүе 
(туры килмәве)  һәм шәхси торак объектын яисә җир участогында бакча өен 
төзүнең мөмкин булуы (мөмкин булмавы) турында уведомление җибәрү 

20.  Төзелгән яисә үзгәртеп корылган шәхси торак төзелеше объектларының 
яисә бакча өйләренең шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында закон 
таләпләренә ярашуы (ярашмавы) турында уведомление җибәрү  

21.  Капиталь төзелеш объектларын төзүгә, үзгәртеп коруга рөхсәт ителгән чик 
параметрларыннан тайпылышына рөхсәт бирү 
 

22.  Җир участогыннан файдалануга шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү 
турында карар кабул итү 

23.  Җир участогын бирүне якынча килештерү 

24.  Территориянең кадастр планында җир участогы яисә җир участокларының 
урнашу схемасын раслау 

25.  Муниципаль милектә булган җир участогын  даими (сроксыз) куллануга бирү 

26.  Муниципаль милектә булган җир участогын шәхси милеккә бушлай бирү 

27.  Муниципаль милектә булган җир участогын  түләүсез куллануга бирү 

28.  Муниципаль милектә булган җир участогын торглар уздырмыйча гына сату 

29.  Муниципаль милектә булган җир участогын торглар уздырмыйча гына 
арендага бирү 

30.  Муниципаль милектә булган җир участогын шәхси милеккә яисә арендага 
җир участогында урнашкан биналар, корылмалар, төзелешләр 
милекчеләренә бирү 

31.  Муниципаль милектә булган җир участокларын аукцион формасында 
уздырылган торгларда арендага бирү 

32.  Муниципаль милектә булган җир участогын аукцион формасында уздырыла 
торган торгларда җир участогын сату юлы белән шәхси милеккә бирү 

33.  Муниципаль милектә булган җирләрне һәм  (яисә) җир участокларын,  һәм 



шәхси милектә булган җир участокларын бүлү турында килешү төзү 

34.  Муниципаль милектә булган җирләрне яисә җир участокларын файдалануга 
рөхсәт бирү 

35.  Кайбер максатлардан чыгып, халык белән сервитут билгеләү 

36.  Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга һәм крестьян 
хуҗалыкларына (фермерларга) крестьян хуҗалыгы эшчәнлеген алып бару 
өчен бирү 

37.  Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга  торак пункт 
чикләрендә шәхси хуҗалык эшчәнлеге  алып бару өчен шәхси милеккә 
(арендага) бирү 

38.  Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга бакчачылык алып 
бару өчен шәхси милеккә (арендага) бирү 

39.  Муниципаль яисә шәхси  милектә булган җир участогын бер категориядәге 
җирләрдә (авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) башкага 
күчерү турында карар кабул итү 

40.  Җир участогыннан даими (сроксыз) куллану хокукын яисә җир участогыннан 
мирас буенча гомер буе куллану хокукын туктату турында карар кабул итү 

41.  Җир участогын сатып алу турында карар кабул итү 

42.  Җир участогы арендасы килешүенә үзгәрешләр кертү 

43.  Җир участогын милеккә түләүсез  бирүгә хокукы булган затлар сыйфатында 
затларны исәпкә кую 

44.  Муниципаль милектә булган җир участогына карата сервитут билгеләү 
турында килешү төзү 

45.  Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга шәхси торак 
төзелеше өчен  милеккә (арендага) бирү 

46.  Муниципаль милекне муниципаль учреждениеләр, муниципаль казна 
предприятиеләре белән оператив идарү итү хокукында һәм унитар 
мунципаль предприятиеләр белән хуҗалык итү хокукында эшләү (ныгыту)   

47.  Муниципаль милек реестрыннан выписка бирү 

48.  Муниципаль милектә булган һәм арендага бирү өчен каралган күчмәс милек 
объектлары турында мәгълүмат бирү 

49.  Муниципаль казна булып торган милекне арендага күчерү 

50.  Муниципаль милек реестрына кергән муниципаль милекне арендага бирү 

51.  Муниципаль берәмлекнең муниципаль милкен торглар уздырмыйча бушлай 
куллануга күчерү 

52.  Торглар нәтиҗәләре буенча килешү төзүгә хокук биргән муниципаль милек 
белән бушлай куллану килешүе төзү 

53.  Муниципаль милек арендасының гамәлдәге килешүен өзү 

54.  Муниципаль преференцияләр бирү 

55.  Муниципаль милекне кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына хуҗалык 
итүгә һәм (яисә) куллануга күчерү 

56.  Аукцион уздырмыйча муниципаль милектә булган җирләрдәге стационар 
булмаган сәүдә объектларын урнаштыруга килешү төзү 

57.  Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 

58.  Реклама конструкциясен куюга һәм файдалануга рөхсәт бирү  

59.  Муниципаль торак фонды торак биналарын гражданнар милкенә күчергәндә 
документлар тутыру 

60.  Җир эшләре производствосына ордер (рөхсәт) бирү 

61.  Агачларны һәм куакларны кисүгә, кронлаштыруга яисә утыртуга рөхсәт бирү  



 
 
 
 
 
 

62.  Белешмә (выписка) бирү 

63.  Муниципаль берәмлек чикләрендә җирле юллар буйлап тулысынча яисә 
өлешчә уза торган маршрутлар буенча авыр йөк, зур габаритлы йөк 
автомобильләренә йөрүгә рөхсәт бирү 

64.  Җирле юллардан файдаланучы кулланучыларга автомобиль юллары 
торышы турында мәгълүмат бирү 

65.  Зыян күргән гражданнарны реестрга кертү 

66.  Җирлек территориясе өстеннән авиация эшләре башкаруга, парашюттан 
сикерүләргә, һава судноларының очышларын демонстрацияләүгә, пилотсыз 
очу аппаратлары очышына, бәйләүле аэростатлар күтәрүгә рөхсәт бирү 



Зеленодольск 
муниципаль районы 

               Башкарма комитеты 
               карарына 2нче кушымта 
_____________________ № 
___________ 

 
“Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

буенча күп функцияле үзәк» ГБУ Зеленодольск филиалында Зеленодольск 
муниципаль районы җирле үзидарә органнары күрсәткән дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр исемлеге  
 

 Җирле үзидарә органнары вәкаләтләренә бирелгән дәүләт хезмәтләре 

1.  Архив белешмәләрен, архив выпискаларын, архив документлары 
күчермәләрен бирү 

2.  Муниципаль архивта сакланган һәм дәүләт милкенә кертелгән архив фонды 
буенча архив белешмәләрен, архив выпискаларын, архив документлары 
күчермәләрен бирү 

3.  Никахлашуны теркәү 

4.  Бала тууны теркәү 

5.  Аерылышуны теркәү 

6.  Атасын ачыклауны теркәү 

7.  Исем үзгәртүне теркәү 

8.  Уллыкка (кызлыкка) алуны теркәү 

9.  Үлемне теркәү 

10.  Гражданлык торышы актлары язмасына тѳзәтүләр һәм үзгәрешләр кертү 

11.  Гражданлык торышы актын дәүләт теркәве турында белешмәләрне һәм 
гражданлык торышы актын дәүләт тепркәве   булу һәм булмауны раслаган 
башка документларны кабат бирү 

12.  Яшүсмер исеменнән сатып алу ѳстенлекле хокукыннан баш тартуга  якынча 
рѳхсәт бирү 

13.  Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе 
гражданнарына уллыкка алучы булу  мѳмкинлеге биргән нәтиҗә бирү, һәм 
уллыкка алучы кандидаты буларак исәпкә кую 

14.  Яшүсмерләрнең күчә торган милеген тартып алу буенча сделкалар ясауга 
якынча рѳхсәт бирү 

15.  Ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм  (яисә) фамилиясен үзгәртүгә 
рѳхсәт бирү 

16.  Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарның 
(түләүле һәм түләүсез шартларда) ятим балаларны һәм ата-ана 
тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны опекага алуын (тәрбиягә) билгеләү, 
яисә опекун  (тәрбиягә алучы) булу мѳмкинлеге турында нәтиҗә бирү  

17.  Яшүсмерне эмансипацияләү мѳмкинлеге турында карар кабул итү 
(яшүсмерне тулысынча эшкә яраксыз дип игълан итү) 

18.  Яшүсмергә караган күчмәс милекне тартып алу буенча сделка алып баруга 
якынча рѳхсәт бирү 

19.  Яшүсмерләр катнашында залогка (ипотека) кредит акчасын кулланып торак 
сатып алуга якынча рѳхсәт бирү 



20.  Яшүсмернең акча вкладын алуга законлы вәкиленә рѳхсәт бирү 

 Муниципаль хезмәтләр 

1.  «Татарстан Республикасында 2014-2020 елларда яшь гаиләләрне торак 
белән тәэмин итү» подпрограммасы буенча торак (төзелеш) алу өчен 
социаль түләү алуга хокук турында кенәгә бирү һәм исәпкә кую 

2.  Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь 
белгечләргә торак төзелеше (сатып алу) социаль түләүләр бирү 

3.  Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 
шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую 

4.  Торак биналарны яхшыртуга мохтаҗ гражданнарның аерым категорияләрен 
исәпкә кую 

5.  Социаль найм килешүе буенча гражданинга муниципаль торак фондынан 
торак бина бирү 

6.  Социаль найм килешүе буенча бирелгән муниципаль торак фонды торак 
биналарын алмаштыру буенча документлар тутыру 

7.  Социаль кулланудагы торак фонды торак биналары наймы килешүе буенча 
торак бина бирүгә мохтаҗ гражданнарны исәпкә кую 

8.  Хезмәт торак фонды наймы килешүе буенча муниципаль торак фондыннан 
гражданнарга торак биналар бирү 

9.  Торак бинаны яшәү өчен яраксыз һәм күп фатирлы йортны авария хәлендә 
һәм сүтәргә һәм үзгәртеп корырга кирәклеген тану 

10.  Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү 
турында уведомление бирү 

11.  Төзелешкә рөхсәт бирү 

12.  Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү 

13.  Торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яисә) яңадан планировкалауны килештерү 
(килештермәү) турында карар кабул итү 

14.  Җир участогында  шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү 

15.  Адресларны үзләштерү, үзгәртү һәм юкка чыгару  

16.  Трассаларның инженерлык һәм коммуникацияләр челтәрен килештерү 

17.  Ана (гаилә) капиталы акчасын җәлеп итеп башкарылган шәхси торак 
объекты төзелеше (реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкарылуны 
раслаган документлар бирү 

18.  Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин иткән информацион системада 
белешмә бирү 

19.  Шәхси торак төзелеше объектының  яисә бакча өенең уведомлениедә 
күрсәтелгәнчә планлаштырылган төзелеш параметрларына туры килүе 
(туры килмәве)  һәм шәхси торак объектын яисә җир участогында бакча өен 
төзүнең мөмкин булуы (мөмкин булмавы) турында уведомление җибәрү 

20.  Төзелгән яисә үзгәртеп корылган шәхси торак төзелеше объектларының 
яисә бакча өйләренең шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында закон 
таләпләренә ярашуы (ярашмавы) турында уведомление җибәрү   

21.  Капиталь төзелеш объектларын төзүгә, үзгәртеп коруга рөхсәт ителгән чик 
параметрларыннан тайпылышына рөхсәт бирү 
 

22.  Җир участогыннан файдалануга шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү 
турында карар кабул итү  

23.  Җир участогын бирүне якынча килештерү  

24.  Территориянең кадастр планында җир участогы яисә җир участокларының 
урнашу схемасын раслау  



25.  Муниципаль милектә булган җир участогын  даими (сроксыз) куллануга бирү  

26.  Муниципаль милектә булган җир участогын шәхси милеккә бушлай бирү  

27.  Муниципаль милектә булган җир участогын  түләүсез куллануга бирү  

28.  Муниципаль милектә булган җир участогын торглар уздырмыйча гына сату  

29.  Муниципаль милектә булган җир участогын торглар уздырмыйча гына 
арендага бирү  

30.  Муниципаль милектә булган җир участогын шәхси милеккә яисә арендага 
җир участогында урнашкан биналар, корылмалар,төзелешләр 
милекчеләренә бирү  

31.  Муниципаль милектә булган җир участокларын аукцион формасында 
уздырылган торгларда арендага бирү  

32.  Муниципаль милектә булган җир участогын аукцион формасында уздырыла 
торган торгларда җир участогын сату юлы белән шәхси милеккә бирү  

33.  Муниципаль милектә булган җирләрне һәм  (яисә) җир участокларын,  һәм 
шәхси милектә булган җир участокларын бүлү турында килешү төзү  

34.  Муниципаль милектә булган җирләрне яисә җир участокларын файдалануга 
рөхсәт бирү  

35.  Кайбер максатлардан чыгып, халык белән сервитут билгеләү  

36.  Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга һәм крестьян 
хуҗалыкларына (фермерларга) крестьян хуҗалыгы эшчәнлеген алып бару 
өчен бирү  

37.  Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга  торак пункт 
чикләрендә шәхси хуҗалык эшчәнлеге  алып бару өчен шәхси милеккә 
(арендага) бирү  

38.  Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга бакчачылык алып 
бару өчен шәхси милеккә (арендага) бирү  

39.  Муниципаль яисә шәхси  милектә булган җир участогын бер категориядәге 
җирләрдә ( авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) башкага 
күчерү турында карар кабул итү  

40.  Җир участогыннан даими (сроксыз) куллану хокукын яисә җир участогыннан 
мирас буенча гомер буе куллану хокукын туктату турында карар кабул итү  

41.  Җир участогын сатып алу турында карар кабул итү  

42.  Җир участогы арендасы килешүенә үзгәрешләр кертү  

43.  Җир участогын милеккә түләүсез  бирүгә хокукы булган затлар сыйфатында 
затларны исәпкә кую  

44.  Муниципаль милектә булган җир участогына карата сервитут билгеләү 
турында килешү төзү 

45.  Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга шәхси торак 
төзелеше өчен  милеккә (арендага) бирү  

46.  Муниципаль милекне муниципаль учреждениеләр, муниципаль казна 
предприятиеләре белән оператив идарү итү хокукында һәм унитар 
мунципаль предприятиеләр белән хуҗалык итү хокукында эшләү (ныгыту)   

47.  Муниципаль милек реестрыннан выписка бирү  

48.  Муниципаль милектә булган һәм арендага бирү өчен каралган күчмәс милек 
объектлары турында мәгълүмат бирү  

49.  Муниципаль казна булып торган милекне арендага күчерү  

50.  Муниципаль милек реестрына кергән муниципаль милекне арендага бирү  

51.  Торглар уздырмыйча муниципаль берәмлекнең муниципаль милеген бушлай 
файдалануга күчерү 



 

52.  Килешү төзүгә хокук биргән торглар нәтиҗәләре буенча муниципаль 
милектәг бушлай куллану килешүен төзү 

53.  Муниципаль милек арендасының гамәлдәге килешүен өзү 

54.  Муниципаль преференцияләр бирү 

55.  Муниципаль милекне кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 
файдалануга  һәм (яисә) хуҗалык итүгә күчерү 

56.  Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 

57.  Реклама конструкциясен куюга һәм файдалануга рөхсәт бирү   

58.  Муниципаль торак фонды торак биналарын гражданнар милкенә күчергәндә 
документлар тутыру  

59.  Җир эшләре производствосына ордер (рөхсәт) бирү  

60.  Агачларны һәм куакларны кисүгә, кронлаштыруга яисә утыртуга рөхсәт бирү   

61.  Муниципаль берәмлек чикләрендә җирле юллар буйлап тулысынча яисә 
өлешчә уза торган маршрутлар буенча авыр йөк, зур габаритлы йөк 
автомобильләренә йөрүгә рөхсәт бирү  

62.  Җирле юллардан файдаланучы кулланучыларга автомобиль юллары 
торышы турында мәгълүмат бирү  

63.  Зыян күргән гражданнарны реестрга кертү  



 
Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты 
Карарына 3нче кушымта  
_____________________ № 
___________ 

 
 «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү 
буенча күп функцияле үзәк” ГБУ Зеленодольск филиалында комплекслы 

запрос юлы белән алып барылмаган Зеленодольск муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары  күрсәтә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

исемлеге 
 
 

1 Җир эшләре производствосына ордер (рөхсәт) бирү   

2 
Муниципаль милектә булган җир участогын аукцион формасында уздырыла торган 
торгларда җир участогын бирү  

3 
Муниципаль милектә булган җир участогын аукцион формасында уздырыла торган 
торгларда җир участогын сату юлы белән шәхси милеккә бирү   

4 

Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга һәм крестьян 
хуҗалыкларына (фермерларга) крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчәнлеген алып 
бару өчен милеккә (арендага) бирү 

5 
Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга  торак пункт чикләрендә 
шәхси хуҗалык эшчәнлеге  алып бару өчен шәхси милеккә (арендага) бирү  

6 
Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга бакчачылык алып бару 
өчен шәхси милеккә (арендага) бирү  

7 
Муниципаль милектә булган җир участогын гражданнарга шәхси торак төзелеше 
өчен  милеккә (арендага) бирү  

8 Муниципаль милек реестрына кергән муниципаль милекне арендага бирү 

9 
Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын 
яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую 

10 
Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь 
белгечләргә торак төзелеше (сатып алу) социаль түләүләр бирү 

11 
«Татарстан Республикасында 2014-2020 елларда яшь гаиләләрне торак белән 
тәэмин итү» подпрограммасы буенча торак (төзелеш) алуга социаль түләүләр алу 
хокукын исәпкә кую һәм таныклык бирү 

 


