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 КАРАР 

 

Торак өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларына үзгәрешләр кертү турында 

 

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә "Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 

елның 27 ноябрендәге 262 номерлы карары белән расланган 

1) Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча 

торак урыннары бирүгә мохтаҗ гражданнарны исәпкә алу буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына (1 нче кушымта); 

2) муниципаль торак фондында гражданнарга хезмәт торак урыны наймы шартнамәләре 

буенча торак урыннары бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына (2 нче кушымта); 

3) муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамәсе буенча бирелгән торак 

урыннарын алыштыру буенча документлар рәсмиләштерү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына (3 кушымта); 

4) торак урыны, муниципаль торак фонды, гражданга социаль наем шартнамәсе буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына (4 нче кушымта); 

5) Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына (5 кушымта); 

6) авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә 

торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына (6 кушымта); 

7) " 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин 

итү» ярдәмче программасы буенча торак сатып алуга (төзүгә) хокук турында таныклык 

кую һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентына (7 

кушымта) 

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

5нче бүлекне түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 

«5.«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешмаларның яисә муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт 



күрсәтүче органның карарлары һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр 

(судтан тыш) шикаять бирү 

5.1.Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да мөрәҗәгать итә 

ала: 

1) " дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба 210 – ФЗ номерлы Федераль 

закон) 15.1 статьясында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны 

теркәү вакытын бозу); 

2)муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять 

белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта 

мөмкин; 

3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә 

гамәлләрне гамәлгә ашыру таләбе; 

4)мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлары белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив 

хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп 

функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп 

функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин ; 

6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив 

хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлар белән күздә тотылмаган түләү алу; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи 

затының, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ 

номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яисә 

аларның хезмәткәрләренең Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда хаталарны һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый 

төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять 

белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән 

очракта мөмкин ; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки тәртибен 

бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив 

хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп 



функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп 

функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин ; 

10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яисә мәгълүмат 

булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле 

документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә 

күрсәтүләрдән баш тартканда күрсәтелмәгән яисә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелгән 

документларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы . 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан 

тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин . 

5.2.Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, 

муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, күпфункцияле 

үзәк аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең бердәм 

порталыннан яки дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең региональ порталыннан 

файдаланып, җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе 

вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, 

"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, күпфункцияле үзәкнең рәсми 

сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан файдаланып җибәрелә ала, шулай ук 

мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ 

номерлы Федераль законда каралган оешмаларның, шулай ук аларның хезмәткәрләренең 

карарларына һәм гамәлләренә карата шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмати-

телекоммуникация челтәре, әлеге оешмаларның рәсми сайтларыннан, дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең 

региональ порталыннан файдаланып җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси 

кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 

5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкне 

гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законда каралган оешмаларга яисә югары 

органга (булган очракта) кергән шикаятьне теркәү көненнән унбиш эш көне эчендә карап 

тикшерелергә тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәк, 210-ФЗ 

номерлы Федераль законда каралган оешмаларга шикаять бирергә кирәк, мөрәҗәгать 

итүчедән документларны кабул итүдә йә җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтүдә яисә 

билгеләнгән срокта мондый төзәтүләр бозылган очракта - аны теркәү көненнән соң биш эш 

көне эчендә. 

5.4. Шикаять карап торырга тиеш: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган яисә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, 

аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законда каралган 

оешмалар, аларның җитәкчеләре һәм (яки) хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган органның атамасы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мөрәҗәгать итүченең 

яшәү урыны турында мәгълүмат - физик зат яисә исеме, мөрәҗәгать итүченең урнашу 



урыны турында мәгълүмат - юридик зат, шулай ук элемтә өчен телефон номеры (номеры), 

электрон почта адресы (булган очракта) һәм җавап бирүчегә җибәрелергә тиеш почта 

адресы; 

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, яки 

муниципаль хезмәткәрнең, күп функцияле үзәк хезмәткәренең, күп функцияле үзәк 

хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законда каралган оешмаларның, аларның 

хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау) 

турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең карары һәм гамәле (гамәл кылмавы) 

белән килешмәгән дәлилләр. 

5.5.Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар 

(булганда) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин. 

5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән мөһер һәм 

хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән 

каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта. 

 

Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә соңга 

калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча 

электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

5.7.Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип табылганда мөрәҗәгать итүчегә 

муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яки 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, 

муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 

максатларында, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенә һәм мөрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында башкарылырга тиешле гамәлләр 

турында мәгълүмат бирелә. 

5.8. Шикаять мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган 

очракта, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук 

кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 

административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, 

шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән 

прокуратура органнарына юллый.». 

 

2. Торак урыны, муниципаль торак фонды, гражданга социаль наем шартнамәсе 

буенча торак урыны бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына(4 нче кушымта) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.5 пунктның икенче баганасын түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 

 

 «1.Гражданнарны торак урыннарына мохтаҗлар буларак исәпкә алу өчен: 



а) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнгән форма 

буенча гариза, мөрәҗәгать итүче белән бергә яшәүче һәркем эшкә сәләтле гаилә әгъзалары 

имзалаган; 

б) мөрәҗәгать итүче граждан паспортының һәм аның гаилә әгъзаларының яки шәхесне 

раслаучы башка документларның күчермәләре; 

в) мөрәҗәгать итүче гражданинның гаилә составы турында документлар күчермәләре 

(туу турында таныклык, никах төзү турында таныклык, уллыкка (кызлыкка) алу турында 

Карар, гаилә әгъзасы һәм тдп дип тану турында суд карары.); 

г) мөрәҗәгать итүче гражданны яисә аның гаилә әгъзасын торак законнары нигезендә 

чиратсыз торак урыны бирү хокукына ия гражданнар категориясенә кертергә нигез бирә 

торган документлар: 

медицина оешмасыннан Медицина белешмәсе-граждан гаиләсе составында хроник 

авыруның авыр төре белән интегүче авыру булганда, аның белән бер фатирда бергә яшәү 

мөмкин булмаганда, Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма 

хакимият органы раслаган исемлек буенча; 

опека һәм попечительлек органнарыннан опекун билгеләү турында белешмә - эшкә 

сәләтсез граждан исеменнән гамәлдә булган опекуны исәпкә алу турында гариза 

имзаланган очракта; 

ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар, ятим балалар һәм ата-

ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан булган затларның, мәгариф һәм башка 

оешмаларда, шул исәптән социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында, тәрбиягә бала алган 

гаиләләрдә, гаилә тибындагы балалар йортларында, опека (попечительлек) туктатылганда, 

шулай ук Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә хезмәт тәмамланганнан соң яисә 

иректән мәхрүм итү рәвешендәге җәза үтәүче учреждениеләрдән кайтуларын раслаучы 

документлар; 

д) «Татарстан Республикасы Дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак 

фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак урыннары 

бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законының 12 (4 

өлешеннән тыш), 17, 19 һәм 20 статьяларында күрсәтелгән документлар (Гражданнарны аз 

керемлеләр дип тану өчен). 

2.Барлык документларны да бер үк вакытта төп нөсхәне бирү белән күчермәләрдә 

тапшырырга киңәш ителә. 

Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма комитетта 

шәхси мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма 

комитетның рәсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм кушымта итеп бирелә торган документлар гариза бирүче тарафыннан 

кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе белән тапшырылырга (җибәрелде) мөмкин: 

шәхсән (мөрәҗәгать итүче исеменнән ышаныч кәгазе нигезендә эшләүче зат); 

почта аша җибәрү. 

Гариза һәм документлар шулай ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә, гомуми 

файдаланудагы мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләре аша, шул исәптән «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәре һәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм 

порталы аша да тапшырылырга мөмкин (җибәрелде)»; 

2.6 пунктның икенче баганасына түбәндәге редакциядәге  8нче пунктча өстәргә: 

 «8) узган салым чорында керемнәр турында салым декларацияләренең күчермәләре, 

яисә Гражданнарны аз керемлеләр дип тану турындагы мәсьәләне хәл иткәндә исәпкә 

алына торган гражданнарның керемнәрен раслаучы башка документлар;»; 

 



2.9 пунктының 4 пунктчасын киләсе редакциядә бәян итәргә: 

"4)дәүләт органының, җирле үзидарә органының, ведомствоара гарызнамәгә 

оешманың җавабы «Татарстан Республикасы Дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль 

торак фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак 

урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законының 

6 статьясы нигезендә гражданнарны торак урыннарына мохтаҗлар буларак исәпкә алу 

өчен кирәкле документ һәм (яисә) мәгълүматның булмавы турында сөйли, әгәр тиешле 

документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз инициативасы буенча тапшырылмаган булса, 

тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан, мондый соратып алына торган документ 

яки мәгълүмат булмау тиешле гражданнарның торак урыннарына мохтаҗлар буларак 

исәптә тору хокукын раслый.»; 

3.3.2 пунктының сигезенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"гариза биргән гражданнарга, тапшырылган документлар алуда аларны алу исемлеген 

һәм датасын күрсәтеп, расписка бирүне, шулай ук ведомствоара запрослар буенча 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты билгеләгән форма буенча алыначак 

документлар исемлеген күрсәтеп бирүне.»; 

 

муниципаль милектәге торак урыны бирү турындагы гаризаның 4 пунктын гражданга 

социаль наем шартнамәсе буенча (1 нче кушымта) түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4) мөрәҗәгать итүче гражданны яисә аның гаилә әгъзасын торак законнары нигезендә 

чиратсыз торак урыны бирү хокукына ия гражданнар категориясенә кертергә нигез бирә 

торган документлар: 

граждан яшәү өчен яраксыз дип танылган торак урынында яшәү өчен яраксыз дип 

танылган торак йортны (торак урынны) яшәү өчен яраксыз дип тану турында Татарстан 

Республикасы башкарма хакимиятенең федераль органы, Татарстан Республикасы 

башкарма хакимияте органы, Татарстан Республикасында җирле үзидарә органы карары; 

медицина оешмасыннан Медицина белешмәсе-граждан гаиләсе составында хроник 

авыруның авыр төре белән интегүче авыру булганда, аның белән бер фатирда бергә яшәү 

мөмкин булмаганда, Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма 

хакимият органы раслаган исемлек буенча; 

опека һәм попечительлек органнарыннан опекун билгеләү турында белешмә - эшкә 

сәләтсез граждан исеменнән гамәлдә булган опекуны исәпкә алу турында гариза 

имзаланган очракта; 

ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар, ятим балалар һәм ата-

ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан булган затларның, мәгариф һәм башка 

оешмаларда, шул исәптән социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында, тәрбиягә бала алган 

гаиләләрдә, гаилә тибындагы балалар йортларында, опека (попечительлек) туктатылганда, 

шулай ук Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә хезмәт тәмамланганнан соң яисә 

иректән мәхрүм итү рәвешендәге җәза үтәүче учреждениеләрдән кайтуларын раслаучы 

документлар;». 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Авыл җирендә яшәүче 

гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу) 

өчен социаль түләүләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына(6 нчы кушымта) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

 

2.5 пунктының 6 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

"6) хезмәт кенәгәсенең күчермәләре (хезмәт килешүләре буенча эшләүчеләр өчен);» 

2.5 пунктының 7 пунктчасы төшереп калдырырга. 



 

4.Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырып чыгарырга һәм 

Апас муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

5.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет җитәкчесенең 

инфраструктура үсеше буенча урынбасары А.М.Хәсәновкә йөкләргә. 

 

җитәкче                                                                                  А.Н. Гыйбадуллин        


