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«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге җирле үзидарә 

органнары күрсәтә торган муниципаль 

һәм дәүләт хезмәтләре исемлеге 

турында 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 

административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

үзгәрешләр кертү турында» 2010 ел, 2 ноябрь, 880нче карарына таянып, 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Кушымталарны расларга: 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге җирле 

үзидарә органнары күрсәтә торган муниципаль һәм дәүләт хезмәтләре 

исемлеге; 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы күп 

функцияле үзәк филиалы аша җирле үзидарә органнары күрсәтә торган 

муниципаль һәм дәүләт хезмәтләре; 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы МФЦ 

филиалында комплекслы соратып алу буенча күрсәтелмәгән муниципаль һәм 

дәүләт хезмәтләре исемлеге.  



 

2. Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районы рәсми интернет 

сайтында бастырып чыгарырга.  

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесенең 

икътисад буенча беренче урынбасарына йөкләргә.     

 
 

Җитәкче  Н.Р.  Залаков 
 

И.Р. Хәйбрахманов 

5-44-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расланды 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

                                                                                                 

2019 елның 9 апреле      № 421 

 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге җирле 

үзидарә органнары күрсәтә торган муниципаль һәм дәүләт хезмәтләре исемлеге 

 

№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

1 Торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны 

килештерү (килештерү) турында карар кабул итү 

2 Бинаны торак бина, торак бина яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы 

йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле 

дип тану 

3 Торак (торак булмаган) бинаны торак бина (торак булмаган) бинага 

кхчерү буенча хәбәр бирү  

 

4 Төзелешкә рөхсәт бирү 

5   Индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларын 

билгеләнгән параметрларга һәм индивидуаль торак төзелеше объекты 

яки җир кишәрлегендә бакча йорты урнаштыруның рөхсәт ителүе 

(рөхсәт ителмәве) күрсәтелгән таләпләргә туры килү (туры килмәү) 

турында хәбәрнамә җибәрү 

 

6 Объектны эксплуатациягә кертергә рөхсәт биү 

7 Индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортының төзелгән яки үзгәртеп 

корылган объекты шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон 

таләпләренә туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә җибәрү 

 

8 Рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсәт 

бирү  

9 Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү 

10 Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары схемасын 

килештерү 

11 Җир кишәрлеген шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт 

бирү турында карар кабул итү 

12 Авыл җирлегенең Генераль планыннан выписка бирү  
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№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

13 Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында 

тотылучы белешмәләр бирү 

14 Җир эшләре алып бару өчен ордер (рөхсәт) бирү  

15 Адреслар бирү, үзгәртү һәм аннулировать итү  

16 Белешмә (выписка) бирү  

17 Агач һәм куакларны кисәргә, кронировать итәргә,  утыртуга рөхсәт 

бирү  

18 Җир участогы бирүне алдан килештерү 

19 Җир кишәрлеген яки җир кишәрлекләрен территорияләрнең кадастр 

планында урнаштыру схемасын раслау 

20 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген даими (срогы чикләнмәгән) 

файдалануга бирү 

21 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген милеккә түләүсез бирү 

22 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген бушлай куллануга бирү  

23 Муниципаль милектәге җир участогын, сәүдә үткәрми генә сату  

24 Муниципаль милектәге җир участогын, сәүдә үткәрми генә сату 

25 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген, җир кишәрлегендә урнашкан 

биналар, корылмалар милекчеләренә милеккә яисә арендага бирү 

26 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә 

торган торгларда арендага бирү 

27 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә 

торган торгларда сату юлы белән милеккә бирү 

28 Муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен 

һәм шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында 

килешү төз 

29 Муниципаль илектә булган җир участогын яисә җирләрне файдалану 

өчен рөхсәт бирү  

30 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген крестьян (фермер) хуҗалыгы 

тарафыннан аның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен гражданнарга һәм 

крестьян хуҗалыкларына бирергә рөхсәт 

31 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торак пункт чикләрендә шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып бару өчен гражданнар милкенә (арендага) бирү 

32 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык 

алып бару өчен милеккә (арендага) бирү 

33 Шәхси яки муниципаль милектәге җир кишәрлеген бер категориядән 

(авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) башка категориягә 
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№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

күчерү турында карар кабул итү 

34 Җир кишәрлегеннән даими (срогы чикләнмәгән) файдалану хокукын 

яки җир кишәрлегеннән гомерлек мирас итеп файдалану хокукын 

туктату турында карар кабул итү 

35 Җир участогын сатып алу турында карар кабул итү  

36 Җир участогын арендалау килешүенә үзгәрешләр кертү  

37 Җир кишәрлекләрен бушлай бирү хокукына ия затлар буларак исәпкә 

кую 

38 Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү 

турын 

39 Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген гражданнарга шәхси 

торак төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү 

40 Муниципаль торак фондының торак урыннарын гражданнар милкенә 

тапшырганда документлар рәсмиләштерү 

41 Муниципаль учреждениеләргә, муниципаль казна предприятиеләренә 

оператив идарә хокукында һәм муниципаль унитар предприятиеләргә 

хуҗалык алып бару хокукында муниципаль милекне рәсмиләштерү 

(беркетү) 

42 Муниципаль милек реестрыннан выписка бирү  

43 Муниципаль милектә булган һәм арендага бирү өчен билгеләнгән 

күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат бирү 

44 Муниципаль казнада булган милекне арендага бирү  

45 Муниципаль милек реестрына керә торган муниципаль милекне 

арендага бирү 

46 Муниципаль берәмлек мөлкәтен сатуларны үткәрмичә түләүсез 

файдалануга тапшыру 

47 Мондый шартнамә төзү хокукына торглар нәтиҗәләре буенча 

муниципаль милектән түләүсез файдалану шартнамәсен төзү 

48 Муниципаль милекне арендалауның гамәлдәге килешүен өзү 

 

49 Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 

50 Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә, индивидуаль 

эшкуарларга, физик затларга - товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргә субсидияләрдән тыш) субсидияләр бирү (дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән тыш) 

51 Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт 

бирү 
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№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

52 Муниципаль берәмлек чикләрендә тулысынча яки өлешчә җирле 

әһәмияттәге юллар буенча уза торган маршрутлар буенча авыр 

йөкләрне, зур габаритлы йөкләрне автомобиль йөртү өчен рөхсәт бирү 

53 Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль милекне биләү 

һәм (яисә) файдалануга тапшыру 

54 Муниципаль торак фондында гражданнарга хезмәт торак урынын найм 

шартнамәләре буенча торак урыннары бирү 

55 Муниципаль торак фондыннан гражданга социаль наем шартнамәсе 

буенча торак урыны бирү 

56 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗлар исәбенә кую 

57 Дәүләт милкенә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланучы архив 

фондлар буенча архив белешмәләре, архи 

58 Балигъ булмаган балалар исеменнән сатып алуның өстенлекле 

хокукыннан баш тарту өчен алдан рөхсәт бирү 

59 Балигъ булмаган балаларның күчемсез милеген тартып алу буенча 

алыш-бирешләр башкаруга алдан рөхсәт бирү 

60 Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен алу буенча алдан рөхсәт 

бирү  

 

61 Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турында кабат 

таныклык бирү 

62 Никахны теркәү буенча гариза бирү 

63 Балигъ булмаган уртак балалары булмаган ир белән хатынның үзара 

килешүе буенча никахны өзү турында гариза кабул итү 

64 Бакча йортын торак һәм торак йортны бакча йорты дип тану турында  

65 Җир эшләре алып бару өчен ордер (рөхсәт) бирү  

66 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә 

торган торгларда арендага бирү 

67 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә 

торган торгларда сату юлы белән милеккә бирү 

68 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген крестьян (фермер) хуҗалыгы 

тарафыннан аның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен гражданнарга һәм 

крестьян (фермер) хуҗалыкларына милек итеп бирү (арендага) 

69 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торак пункт чикләрендә шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып бару өчен гражданнар милкенә (арендага) бирү 



5 

 

№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

70 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык 

алып бару өчен милеккә (арендага) бирү 

71 Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген гражданнарга шәхси 

торак төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү 

72 Муниципаль милек реестрына керә торган муниципаль милекне 

арендага бирү 

73 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗлар исәбенә кую 

74 Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм 

яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу 

75 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү» ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) 

хокукы турында исәпкә кую һәмтаныклык  бирү 

76 Мәктәпкәчә белем бирү буенча төп гомуми белем программасын 

гамәлгә ашыручы муниципаль белем бирү оешмаларына балаларны 

исәпкә кую һәм теркәү) 

77 Өлкән яшьтәге кешеләр мәнфәгатендә гомерлек рента килешүе төзүгә 

рөхсәт бирү 

78 Опекуннарның мөлкәт белән алыш-биреш ясау өчен рөхсәт бирү 

79 Опекунга яки попечительгә опекага алынган затның саклык счетыннан 

файдалануга рөхсәт бирү 

80 Яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә опекунга опекага алынган кешене 

яшәү урыны буенча теркәү учетыннан төшерү өчен рөхсәт бирү 

81 Опекунга торак тапшыру өчен наемга рөхсәт бирү 

82 Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия 

Федерациясе гражданнарын уллыкка алу һәм уллыкка алу хокукына 

кандидат буларак исәпкә кую мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 

83 Стационар формада социаль хезмәтләр күрсәтүче социаль хезмәт 

күрсәтүне оештыруга юнәлдерелгән карарлар бирү 

84 Ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яки) фамилиясен 

үзгәртүгә рөхсәт бирү 

85 Балигъ булмаган балага акчалата ярдәм алу өчен законлы вәкилгә 

рөхсәт бирү 

86 Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен 

оешмаларда булган балаларны Россия Федерациясе территориясендә 

даими яшәүче балигъ булган гражданнар гаиләләренә вакытлыча 

тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 
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№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

87 Балигъ булган затның Россия Федерациясе территориясендә даими 

яшәүче гражданнарның гаиләләренә суд тәртибендә эшкә яраксыз дип 

танылган вакытлыча тапшыру турында бәяләмә бирү 

88 Опека яки попечительлек билгеләү һәм балигъ булмаган зат өстеннән 

опекун яки попечитель билгеләү 

89 Опекунга яки попечительгә опекага алынган затның мирас хокукларына 

керү өчен рөхсәт бирү 

90 Кредит акчаларыннан файдаланып торак сатып алуга алдан рөхсәт бирү 

һәм аны балигъ булмаганнар катнашында залог итеп (ипотекага) 

тапшыру 

91 Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче ятим балаларны 

һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны (түләүсез яисә 

түләүсез шартларда) опекун булырга яисә опекун булырга мөмкинлек 

турында бәяләмә бирү турында ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан 

мәхрүм калган балаларны опекага (попечительгә) билгеләү 

92 Эмансипация мөмкинлекләре турында карар кабул итү (балигъ 

булмаган баланы тулысынча эшкә сәләтле дип игълан итү) 

93 Уллыкка (кызлыкка) алуны теркәү 

94 Аталыкны билгеләүне теркәү 

95 Никах таркатуны теркәү 

96 Үлемне теркәү 

97 Бала тууны теркәү 

98 Исемне үзгәртүне теркәү 

99 Гражданлык хәлләре актларына төзәтмәләр һәм өстәмәләр кертү  

100 Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган 

индивидуаль торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча 

төп эшләр башкаруны раслаучы документ бирү 

101 Чернобыль АЭСындагы радиация йогынтысына дучар ителгән 

гражданнарга, «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге һәлакәтләргә һәм 

аларга тиңләштерелгән затларга дәүләт торак сертификаты бирү буенча 

исәпкә бастыру 

102 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә кую һәм 

мәҗбүри күченүчеләргә торак сатып алуга субсидияләр бирү өчен 

дәүләт торак сертификаты бирү 

103 Архив документларының урнашуы буенча консультация бирү 
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№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

104 Дәүләт милкенә кертелгән архив документларының урнашу урыны 

мәсьәләләре буенча консультация бирү 

105 Муниципаль архивның уку залында эшләү өчен файдаланучыга дәүләт 

милкенә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланучы архив 

документларын бирү 

106 Файдаланучыга муниципаль архивның уку залында эшләү өчен архив 

документларын бирү 

107 Муниципаль архивка саклау өчен ликвидацияләнүче оешмаларның 

шәхси составы буенча документлар кабул итү 

108 Юридик затларга дәүләт милек формасы архивлар эшендә методик һәм 

практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру 

109 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген дача хуҗалыгын алып бару 

өчен гражданнарга милеккә (арендага) бирү 

110  «Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү " 

программасы буенча торак сатып алу (төзү) өчен социаль түләү алу 

хокукы турында таныклык бирү» һәи исәпкә кую 

111 Элек хосусыйлаштырылган торак урыннарны муниципаль милеккә 

кабул итү 

112 Муниципаль учреждениеләргә, муниципаль казна предприятиеләренә 

оператив идарә хокукында һәм муниципаль унитар предприятиеләргә 

хуҗалык алып бару хокукында муниципаль милекне рәсмиләштерү 

(беркетү) 

_______________________________ 
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Расланды 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

                                                                                                 

2019 елның 9 апреле      № 421 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы күп 

функцияле үзәк филиалы аша җирле үзидарә органнары күрсәтә торган 

муниципаль һәм дәүләт хезмәтләре исемлеге 

 

 

№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

1 Торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны 

килештерү (килештерү) турында карар кабул итү 

2 Бинаны торак бина, торак бина яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы 

йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле 

дип тану 

3 Торак бинаны торак булмаганга торак булмаганны торакка күчерү 

турында хәбәр бирү  

 

4 Төзелешкә рөхсәт бирү 

5 Күрсәтелгән таләпләргә туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә 

юнәлеше индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты 

параметрларын билгеләнгән параметрларга һәм индивидуаль торак 

төзелеше объекты яки җир кишәрлегендә бакча йорты урнаштыруның 

рөхсәт ителмәве (рөхсәт ителмәве) турында хәбәрнамә 

6 Объектны эксплуатациягә кертү буенча рөхсәт бирү  

7 Индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортының төзелгән яки үзгәртеп 

корылган объекты шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон 

таләпләренә туры килү (туры килмәү) турында хәбәрнамә җибәрү 

8 Рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсәт 

бирү 

9 Җир участогының шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү  

10 Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары схемасын 

килештерү 

11 Җир кишәрлеген шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт 

бирү турында карар кабул итү 

12 Җирлекнең (шәһәр округының) Генераль планыннан өземтә бирү) 
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№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

13 Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында 

тотылучы белешмәләр бирү 

14 Җир эшләрен башкару өчен ордер бирү 

15 Адреслар бирү, үзгәртү һәм аннулировать итү 

16 Белешмә (выписка) бирү 

17 Агач һәм куакларны кисәргә, кронировать итәргә,  утыртуга рөхсәт 

бирү 

18 Җир участогы бирүне алдан килештерү 

19 Җир кишәрлеген яки җир кишәрлекләрен территорияләрнең кадастр 

планында урнаштыру схемасын раслау 

20 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген даими (срогы чикләнмәгән) 

файдалануга бирү 

21 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген милеккә түләүсез бирү 

22 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген бушлай куллануга бирү  

23 Муниципаль милектәге җир участогын, сәүдә үткәрми генә сату  

24 Муниципаль милектәге җир участогын, сәүдә үткәрми генә сату 

25 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген, җир кишәрлегендә урнашкан 

биналар, корылмалар милекчеләренә милеккә яисә арендага бирү 

26 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә 

торган торгларда арендага бирү 

27 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә 

торган торгларда сату юлы белән милеккә бирү 

28 Муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен 

һәм шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында 

килешү төз 

29 Муниципаль илектә булган җир участогын яисә җирләрне файдалану 

өчен рөхсәт бирү  

30 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген крестьян (фермер) хуҗалыгы 

тарафыннан аның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен гражданнарга һәм 

крестьян хуҗалыкларына бирергә рөхсәт 

31 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торак пункт чикләрендә шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып бару өчен гражданнар милкенә (арендага) бирү 

32 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык 

алып бару өчен милеккә (арендага) бирү 

33 Шәхси яки муниципаль милектәге җир кишәрлеген бер категориядән 

(авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) башка категориягә 
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№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

күчерү турында карар кабул итү 

34 Җир кишәрлегеннән даими (срогы чикләнмәгән) файдалану хокукын 

яки җир кишәрлегеннән гомерлек мирас итеп файдалану хокукын 

туктату турында карар кабул итү 

35 Җир участогын сатып алу турында карар кабул итү  

36 Җир участогын арендалау килешүенә үзгәрешләр кертү  

37 Җир кишәрлекләрен бушлай бирү хокукына ия затлар буларак исәпкә 

кую 

38 Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү 

турын 

39 Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген гражданнарга шәхси 

торак төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү 

40 Муниципаль торак фондының торак урыннарын гражданнар милкенә 

тапшырганда документлар рәсмиләштерү 

41 Муниципаль учреждениеләргә, муниципаль казна предприятиеләренә 

оператив идарә хокукында һәм муниципаль унитар предприятиеләргә 

хуҗалык алып бару хокукында муниципаль милекне рәсмиләштерү 

(беркетү) 

42 Муниципаль милек реестрыннан выписка бирү  

43 Муниципаль милектә булган һәм арендага бирү өчен билгеләнгән 

күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат бирү 

44 Муниципаль казнада булган милекне арендага бирү  

45 Муниципаль милек реестрына керә торган муниципаль милекне 

арендага бирү 

46 Муниципаль берәмлек мөлкәтен сатуларны үткәрмичә түләүсез 

файдалануга тапшыру 

47 Мондый шартнамә төзү хокукына торглар нәтиҗәләре буенча 

муниципаль милектән түләүсез файдалану шартнамәсен төзү 

48 Муниципаль милекне арендалауның гамәлдәге килешүен өзү 

 

49 Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 

50 Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә, индивидуаль 

эшкуарларга, физик затларга - товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргә субсидияләрдән тыш) субсидияләр бирү (дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән тыш) 

51 Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт 

бирү 
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№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

52 Муниципаль берәмлек чикләрендә тулысынча яки өлешчә җирле 

әһәмияттәге юллар буенча уза торган маршрутлар буенча авыр 

йөкләрне, зур габаритлы йөкләрне автомобиль йөртү өчен рөхсәт бирү 

53 Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль милекне биләү 

һәм (яисә) файдалануга тапшыру 

54 Муниципаль торак фондында гражданнарга хезмәт торак урынын найм 

шартнамәләре буенча торак урыннары бирү 

55 Муниципаль торак фондыннан гражданга социаль наем шартнамәсе 

буенча торак урыны бирү 

56 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗлар исәбенә кую 

57 Дәүләт милкенә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланучы архив 

фондлар буенча архив белешмәләре, архи 

58 Балигъ булмаган балалар исеменнән сатып алуның өстенлекле 

хокукыннан баш тарту өчен алдан рөхсәт бирү 

59 Балигъ булмаган балаларның күчемсез милеген тартып алу буенча 

алыш-бирешләр башкаруга алдан рөхсәт бирү 

60 Балигъ булмаганнарның күчемле мөлкәтен алу буенча алдан рөхсәт 

бирү  

 

61 Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турында кабат 

таныклык бирү 

62 Никахны теркәү буенча гариза бирү 

63 Балигъ булмаган уртак балалары булмаган ир белән хатынның үзара 

килешүе буенча никахны өзү турында гариза кабул итү 

64 Бакча йортын торак һәм торак йортны бакча йорты дип тану турында  

 



 

Расланды 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

                                                                                                 

2019 елның 9 апреле      № 421 

 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы МФЦ 

филиалында комплекслы соратып алу буенча күрсәтелмәгән муниципаль һәм 

дәүләт хезмәтләре исемлеге 

 

№ 

п/п 

Типовой хезмәтләрнең атамасы 

1 Җир эшләре алып бару өчен ордер бирү 

2 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә 

торган торгларда арендага бирү 

3 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә 

торган торгларда сату юлы белә 

4 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген крестьян (фермер) хуҗалыгы 

тарафыннан аның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен гражданнарга һәм 

крестьян (фермер) хуҗалыкларына милек итеп бирү (арендага) 

5 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торак пункт чикләрендә шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып бару өчен гражданнар милкенә (арендага) бирү 

6 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык 

алып бару өчен милеккә (арендага) бирү 

7 Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген гражданнарга шәхси 

торак төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү 

8 Муниципаль милек реестрына керә торган муниципаль милекне 

арендага бирү 

9 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗлар исәбенә кую 

10 Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм 

яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу 

11 “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү» рдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) 

хокукы турында таныклык учетка кую һәм бирү 

_______________________________ 

 


