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Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү турында 

административ регламентлар  

  

     

   «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру максатларында, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүнең 

административ регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибен раслау һҽм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгҽрешлҽр кертү 

турында» 2010 ел, 2 ноябрь, 880 нче карарына таянып, «Азнакай муниципаль районы 

җирле үзидарҽ органнарының муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү административ 

регламентларын эшлҽү һҽм раслау Тҽртибе »  нигезендҽ карар чыгарам: 

Расларга: 
         1.1. Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең административ регламенты (1нче кушымта); 

          1.2. Белешмҽ (өземтҽ) бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ 

регламенты (2 нче кушымта); 

          1.3. Кисүгҽ, агач һҽм куаклар утыртуга рөхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең административ регламенты (3 нче кушымта); 

          1.4. Муниципаль милектҽге гражданга социаль наем шартнамҽсе буенча торак 

урыны бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты (4 нче 

кушымта); 

          1.5. Социаль наем шартнамҽсе буенча бирелгҽн торак урыннарын алыштыру 

буенча документларны рҽсмилҽштерү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 

административ регламенты (5 нче кушымта); 

          1.6. Торак биналарны гражданнар милкенҽ тапшырганда документлар 

рҽсмилҽштерү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты (6 

кушымта); 

          1.7. Элек хосусыйлаштырылган торак биналарны муниципаль милеккҽ кабул итү 

буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты (7 нче кушымта ) ; 

 

 

 

 

 



        1.8. Муниципаль торак фондында гражданнарга хезмҽт торак урыны наймы 

шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 

административ регламенты (8 нче кушымта); 

 

           1.9. Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ тулысынча яки өлешчҽ җирле ҽһҽмияттҽге 

юллар буйлап уза торган маршрутлар буенча авыр йөклҽрне, зур габаритлы йөклҽрне 

автомобиль йөртүгҽ рөхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ 

регламенты (9 нчы кушымта); 

           1.10. Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларында файдаланучыларга мҽгълүмат 

бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты 

 автомобиль юлларының торышы турында (10 нчы кушымта); 

          1.11 стационар булмаган сҽүдҽ объектларын аукцион уздырмыйча урнаштыру 

турында шартнамҽ төзү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең Административ 

регламенты (11 нче кушымта); 

          1.12. Муниципаль милек реестрына керҽ торган муниципаль милекне 

арендага бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты 

(12 нче кушымта). 
          2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты 

тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең административ регламентлары турында» 

2015 елның 4 августындагы 15 номерлы карары (2016 елның 20 гыйнварындагы 01 

номерлы, 2016 елның 1 мартындагы 04 номерлы, 2016 елның 11 июлендҽге 25 номерлы 

карарлары редакциясендҽ) үз көчен югалткан дип санарга. 

         3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында 

түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru; Азнакай 

муниципаль районының рҽсми сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль 

берҽмлеклҽре порталында «Интернет " мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

түбҽндҽге адрес буенча: http://aznakaevo.tatarstan.ru.урнаштырырга. 

         4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

 

 

Җитҽкче                       М.И.Солтанов  
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