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номерлы  карарына Кушымта №1   

 

 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

күрсәтә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр  

исемлеге 
 

1   Язылышуны  теркәү  

2 Бала тууны теркәү   

3 Никах таркалуны теркәү 

4 Аталык хокукларын теркәү   

5 Исем алмаштыруны теркәү 

6 Уллыкка  (кызлыкка) алуны теркәү 

7 Үлемне теркәү   

8 Гражданлык халәте турындагы  язуларга төзәтмәләр һәм үзгәрешләр кертү   

9 
Язылышуны  теркәү  яки гражданлык халәтен теркәү турындагы башка 

таныклыкларны кабаттан алу   

10 

  Дәүләт мөлкәтенә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланган архив 

фондлары архив документлары копияләрен, архив белешмәләрен, архив 

өземтәләрен алу 

11 

  Дәүләт мөлкәтенә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланган архив 

документларын муниципаль архивның уку залында эшләү өчен кулланучыга 

бирү 

12 
  Юридик затларга архив эшен һәм делопроизводство документларын 

оештыру  буенча методик һәм пратик ярдәм күрсәтү 

13 
   Дәүләт мөлкәтенә кертелгән архив документларының урыны мәсьәләләре 

буенча консультация бирү 

14 
  Ликвидацияләнә торган оешмаларның шәхси составы документларын 

муниципаль  архивка саклауга алу. 

15 
Архив документлары копияләрен , архив белешмәләрен, архив өземтәләрен 

бирү   

16 
Архив документларын муниципаль архивның уку залында эшләү өчен 

кулланучыга бирү 

17 Архив документларының урыны мәсьәләләре буенча консультация бирү 

18 

  Карау астындагыларны стационар хезмәт күрсәтүнең стационар 

формасындагы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларына җибәрү турында карар 

бирү 



19 

  Суд карары белән эшкә яраксыз яки эшкә өлешчә яраклы дип табылган 

балигъ булганнарга опека яки попечительлек һәм опекун яки попечитель 

билгеләү   

20 
  Карау астындагы мәнфәгатьләрендә гомерлек рента килешүе төзүгә рөхсәт 

бирү 

21 
  Эшкә яраксыз балигъ булганнар мәнфәгатьләрендә опекунга торакны 

хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү  

22 
  Опекунга карау астындагы кешенең торагын биреп торуга рөхсәт бирү  

23 Карау астындагы кешенең мөлкәте белән килешүләр ясауга рөхсәт алу   

24 
Опекунга карау астындагы кешене яшәү урынын үзгәртү сәбәпле яшәү 

урыны буенча теркәү хисабыннан төшерүгә рөхсәт бирү   

25 
  Опекун яки попечительгә карау астындагы кешенең варислык хокукларына 

ия булырга рөхсәт бирү 

26 
  Опекун яки попечительгә карау астындагы кешенең саклык счеты белән 

кулланырга рөхсәт бирү  

27 

Суд карары белән эшкә яраксыз   дип табылган социаль учреждениедә 

стационар хезмәт күрсәтүдә булган  балигъ булган затны вакытлыча даими 

рәвештә Россия Федерациясендә яшәүче гражданнар гаиләсенә биреп торуга 

рөхсәт бирү   

28 

  Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен 

оешмаларда булучы балаларны даими рәвештә Россия Федерациясендә 

яшәүче балигъ булган гражданнар гаиләсенә вакытлыча тәрбиягә бирү 

мөмкинлеге турында рөхсәт бирү  

29 
   Балигъ булмаганннар исеменнән сатып алу хокукына каршы килүгә алдан 

рөхсәт бирү  

30 

  Даими рәвештә Россия Федерациясендә яшәүче гражданнарга уллыкка алу 

мөмкинлеге турында, һәм уллыкка алуга кандидатлар исемлегенә хисапка 

алуга рүхсәт бирү   

31 
  Балигъ булмаганнарның хәрәкәт итүче мөлкәтен читләштерү буенча килешү 

төзүгә алдан рөхсүт бирү  

32 
  14 яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә  рөхсәт 

бирү 

33 

  Даими рәвештә Россия Федерациясендә яшәүче гражданнарга ятим балалар 

һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга опекун (попечительлек) 

билгеләүгә яки опекун (попечитель ) булу мөмкинлеге турында рүхсәт бирү 

34 
  Балигъ булмаганның эмансипациясе (тулысынча эшкә яраклылыгы) 

мөмкинлеге турында карар кабул итү 

35 
  Балигъ булмаганнарның хәрәкәт итүче мөлкәтен читләштерү буенча килешү 

төзүгә алдан рөхсәт бирү 

36 
  Балигъ булмаганнар катнашында кредит акчалар кулланып торак сатып 

алуга һәм аны залогка (ипотекага) куюга алдан рөхсәт бирү  

37 
  Балигъ булмаган баланың законлы вәкиленә балигъ булмаганның акча 

вкладын алуга рөсәт бирү  



38 

   Балаларны мәктәпкәчә төп гомуми белем программаларын гамәлгә куючы 

муниципаль мәгариф оешмаларына (балалр бакчаларына)  исәпкә кую һәм 

кертү   

39 

 Опекун яки попечительгә, алып караучы ата-анага баланы (балаларны) карау 

өчен, шулай ук үз вазифаларын бушка үтәүче алып үстерүче әти-әниләргә  

акча билгеләү һәм түләү 

Муниципаль хезмәтләр 

1.  

  Татарстан Республикасында “Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

программасына исәпкә кую һәм торак алу (төзү) өчен  социаль түләү хокукына 

ия булу турында таныклык бирү  

2.  
  Татарстан Республикасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны 

социаль ипотека системасына исәпкә кую  

3.    Торак биналарга мохтаҗ булган аерым категория гражданнарны исәпкә кую  

4.  

 Чернобыль АЭСндә, «Маяк» җитештерү оешмасында радиация тәэсиренә 

дучар булганнарны һәм аларга тиңләштерелгәннәрне исәпкә кую һәм Дәүләт 

торак сертификаты бирү 

5.  

 Күчеп кайтырга мәҗбүр булганнарны торак шартларын яхшырту буенча 

исәпкә кую һәм торак алу өчен субсидияләр алуга  Дәүләт торак сертификаты 

бирү 

6.  
Торак бинаны яңадан планлаштыру, яңача төзүне килештерүгә 

(килештермәүгә)    рөхсәт бирү турында карар  кылу   

7.  
  Муниципаль  торак  фондын    гражданнар милкенә биргәндә документлар 

рәсмиләштерү  

8.  
Муниципаль  торак  фонды торак бинасын    социаль  найм килешүе буенча 

гражданинга бирү 

9.  
Социаль  найм килешүе буенча бирелгән муниципаль  торак  фонды торак 

биналарын алмаштыру   

10.  
  Бинаны торак бина дип, торак бинаны яшәргә яраксыз дип, күпфатирлы 

йортны юкка чыгару яки реконструкциягә яраклы дип тану 

11.  
  Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бина дип үзгәртү 

турында белешмә бирү 

12.    Капиталь  төзелеш объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә рөхсәт бирү 

13.    Объектны    эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү 

14.  
  Җир кишәрлеге яки җир кишәрлекләренең кадастр планы территорияләрендә 

урнашу схемаларын раслау 

15.   Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү 

16.  Җир эшләре башкаруга  ордер  (рөхсәт) бирү 

17.  Реклама конструкциясе урнаштыру һәм куллануга рөхсәт бирү 

18.  Җир кишәрлегенең шәһәр төзү планын әзерләү һәм бирү    



19.    Адреслар бирү, үзгәртү, юкка чыгару 

20.  
  Инженер трассалары һәм  коммуникацияләре схемаларын килештерү  

21.  

  Юридик   затларга, (дәүләт (муниципаль) учрежденияләргә субсидияләрдән 

тыш), шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга  - товар җитештерүчеләргә, хезмәт 

күрсәтүчеләргә  субсидияләр бирү 

22.  
Азлап сату базары оештыруга рөхсәт бирү   

23.  
Агачлар, куаклар  кисү, кроналаштыру һәм утыртуга рөхсәт бирү 

24.  
Авыр йөкләрне, зур габаритлы йөкләрне   муниципаль берәмлек чикләрендә 

җирле әһәмияткә ия юллар аша автомобиль белән  күчерүгә рөхсәт бирү     

25.  
  Автомобиль  юлларын кулланучыларга җирле әһәмияткә ия юллар турында   

мәгълүмат бирү     

26.  

  Муниципаль мөлкәтне муниципаль учреждениеләрнең оператив идарә итү, 

муниципаль казна предприятияләренең муниципаль унитар предприятиеләрне 

хуҗалык алып баруы хокукында рәсмиләштерү  

27.  
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген даими (сроксыз) куллануга 

тапшыру 

28.  Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген бушлай куллануга тапшыру   

29.  
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген бушлай ашыгыч куллануга 

тапшыру    

30.  Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген сатулар оештырмыйча сату 

31.  
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген сатулар оештырмыйча арендага 

тапшыру    

32.  
  Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген шул җир кишәрлегендә 

урнашкан бина, корылма хуҗаларына шәхси милеккә яки арендага тапшыру 

33.  
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген аукцион формасында үтә 

торган сатуларда арендага тапшыру   

34.  
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген аукцион формасында үтә 

торган сатуларда шәхси милеккә тапшыру   

35.  

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген һәм (яки) җир кишәрлекләрен, 

шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешүләр 

төзү   

36.  
  Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген  яки җир кишәрлекләрен 

куллануга рөхсәт бирү 

37.  

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген    гражданнарга һәм крестьян 

(фермер) хуҗалыкларына крестьян (фермер) хуҗалыклары эшчәнлеген 

тормышка ашыру өчен милеккә (арендага)  тапшыру   

38.  

 Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген  гражданнарга торак пункт 

чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен милеккә (арендага)  

тапшыру    



39.  
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген  гражданнарга бакчачылык 

алып бару өчен милеккә (арендага)  тапшыру.      

40.  
Муниципаль милектә  булган җир кишәрлеген  гражданнарга   дача    

хуҗалыгы алып бару өчен тапшыру 

41.  
  Шәхси яки   муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген (авыл хуҗалыгы 

җирләреннән тыш)  бер категориядән икенчесенә күчерү турында карар чыгару    

42.  
  Җир биләмәсен куллануга  даими (сроксыз) хокукны яки җир биләмәсен 

куллануның гомерлек мирас хокукын туктату турында карар кабул итү  

43.  Җир кишәрлеген сатып алу турында карар кабул итү   

44.    Муниципаль  мөлкәт реестрыннан өземтә бирү   

45.  Җир кишәрлеген   арендалау турында килешүгә  үзгәрешләр кертү   

46.    Муниципаль  преференцияләр бирү  

47.    Документлар һәм аларның өземтәләре күчермәләренең дөреслеген раслау    

48.  Мирас кәгазе һәм ышаныч кәгазе таныклыгы   

49.  Белешмә  (өземтә) бирү 

50.  

  Социаль түләүләр кулланып торак шартларын яхшыртырга теләгән 

гражданнарны исемлеккә кертү һәм авыл җирлегендә торак төзүгә (сатып 

алуга) социаль түләүләр бирү турында таныклык бирү 

51.  

   Ана (гаилә) капиталы акчаларын кулланып шәхси торак төзелеш объекты 

төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкаруны раслаучы документлар 

бирү 

52.    Затларны җир кишәрлекләрен бушка алырга хокуклы зат буларак исәпкә кую. 

53.  
  Муниципаль милектә булган һәм       арендага тапшырыла торган күчемсез 

милек объектлары турында мәгълүмат бирү 

54.    Муниципаль  казнаны тәшкил итүче милекне арендага бирү 

55.  
  Муниципаль милектә булган җир кишәрлегенә карата  сервитут  билгеләү 

турында килешү төзү 

56.    Алдан хосусыйлаштырылган торак биналарны муниципаль милеккә тапшыру 

57.    Муниципаль  милек реестрына кергән муниципаль  милекне арендага бирү 

58.  
  Куллану шартлы рөхсәт ителгән җир кишәрлеген куллануга рөхсәт бирү 

турында карар кабул итү 

59.  Җирлекнең (шәһәр  округының) Генераль планыннан өземтә бирү    



60.  
  Муниципаль  милекне кече һәм урта эшмәкәрлек   субъектларына куллануга 

һәм (яки) ия булуга тапшыру   

61.  
  Муниципаль  торак биналар  фондыннан  гражданнарны   найм шартнамәләре 

буенча эш урыны өчен   бүлмә белән тәэмин итү    

62.  
  Сатулар үткәрмичә муниципаль җирлек муниципаль милкен бушлай 

куллануга тапшыру 

63.  
Муниципаль милекне бушлай куллануга килешү төзү хокукы сатулары 

нәтиҗәсе буенча муниципаль милекне бушлай куллануга килешү төзү   

64.  
  Шәһәр төзү эшчәнлеген тәэмин итү мәгълүматый системасында булган 

мәгълүматларны тәкъдим итү 

65.  
Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген гражданнарга шәхси төзелеш 

өчен милеккә (арендага)  бирү   

66.    Муниципаль милек  арендасы турындагы гамәлдәге килешүне өзү   

67.  
Муниципаль милектә булган су объектлары һәм (яки) аларның бер өлешен 

куллануга тапшыру турында кабул ителгән  карарны бирү    

68.  
Җирлек территориясе өстендә авиацион эшләр, парашюттан сикерүләр, 

бәйләнгән аэростатлар күтәрү эшләрен башкаруга рөхсәт бирү   

69.  
Күпфатирлы йор төзүгә акчалары кергән һәм хокуклары бозылган 

гражданнарны    реестрга кертү      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы Кайбыч                          

                                                                                                  

муниципаль районы  Башкарма                       

                                                                                                  

комитетының  2019нчы елның  

                                                                                                  

«22»нче апрелендәге чыккан 189нчы                             

                                                                                                  

номерлы  карарына Кушымта №2   

 

 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Башкарма 

комитетының КФҮ  ДБУнең Кайбыч филиалында күрсәтелә торган 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеге 
 

1 
Торак бинаны үзгәртеп төзү һәм (яки) яңача планлаштыруны килештерү 

(килеәтермәү) турында карар чыгару   

2 

Бинаны торак бина дип, торак бинаны яшәргә яраксыз дип, күпфатирлы 

йортны авария хәлендәге һәм юкка чыгару яки реконструкциягә яраклы дип 

тану   

3 
  Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бина дип үзгәртү 

турында белешмә бирү 

4   Төзелешкә рөхсәт бирү  

5 

 Хәбәрнамәдә күрсәтелгән планлаштырылган шәхси төзелеш объекты яки 

бакча йортының күрсәтелгән параметрларга  туры килү (туры килмәве) һәм 

шәхси төзелеш объекты яки бакча йортының җир кишәрлегенә урнаштыру 

мөмкинлеге (мөмкин булмавы) турында хәбәрнамә юллау 

6  Объектны   эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү 

7 

 Төзелгән яки реконструкцияләнгән шәхси торак төзелеше объекты яки бакча 

өенең шәһәр төзелеше канунчылыгына туры килүе (туры килмәве) турында 

хәбәрнамә юллау 

8 
  Капиталь төзелеш  объектлары төзелеше, реконструкциясе вакыт билгеле 

параметрлардан тайпылуга рөхсәт бирү   

9 Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү    

10   Инженер челтәрләре трассасы  һәм   коммуникацияләр  схемасын килештерү  

11   Зыян күрүче гражданнарны Реестрга кертү  

12 

Ана (гаилә) капиталы акчаларын кулланып шәхси торак төзелеш объекты 

төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкаруны раслаучы документлар 

бирү 

13 
Җир кишәрлеген куллануның шартлы рөхсәт төрен бирү турында карар кабул 

итү    

14   Җирлекнең (шәһәр  округының) Генераль планыннан өземтә бирү  

15 
Шәһәр төзелеше   информацион    системасындагы мәгълүматлар белән 

тәэмин итү   

16 Җир эшләре үткәрүгә   ордер  (рөхсәт) бирү  



17   Адресларны бирү, үзгәртү, юкка чыгару  

18 Белешмә (өземтә) бирү 

19 Агачлар, куаклар  кисү, кроналаштыру һәм утыртуга рөхсәт бирү 

20 Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү   

21 
  Территориянең кадастр планында җир кишәрлеге яки җир кишәрлекләренең 

урнашу схемасын раслау 

22 
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген даими (сроксыз) куллануга 

тапшыру      

23 Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген бушлай  милеккә тапшыру     

24 Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген бушлай  куллануга тапшыру 

25 Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген сатулар оештырмыйча сату 

26 
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген сатулар оештырмыйча 

арендага бирү     

27 
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген шул җир кишәрлегендә 

урнашкан бина, корылма хуҗаларына шәхси милеккә яки арендага тапшыру 

28 
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген аукцион формасында үтә 

торган сатуларда арендага тапшыру 

29 
  Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген аукцион формасында үтә 

торган сатуларда шәхси милеккә сату тапшыру 

30 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген һәм (яки) җир кишәрлекләрен, 

шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешүләр 

төзү   

31 
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген яки җирләрне куллануга 

рөхсәт бирү   

32 Аерым максатларда гәвами  сервитута урнаштыру 

33 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген    гражданнарга һәм крестьян 

(фермер) хуҗалыкларына крестьян (фермер) хуҗалыклары эшчәнлеген 

тормышка ашыру өчен милеккә (арендага)  тапшыру   

34 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген  гражданнарга торак пункт 

чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен милеккә (арендага)  

тапшыру.    

35 
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген  гражданнарга бакчачылык 

алып бару өчен милеккә (арендага)  тапшыру.      

36 

Шәхси яки   муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген (авыл хуҗалыгы 

җирләреннән тыш) бер категориядән икенчесенә күчерү турында карар 

чыгару    

37 
Җир биләмәсен куллануга  даими (сроксыз) хокукны яки җир биләмәсен 

куллануның гомерлек мирас хокукын туктату турында карар кабул итү 

38 Җир кишәрлеген сатып алу турында карар кабул итү    

39 Җир кишәрлеген арендасы килешүенә үзгәрешләр кертү   

40 
Затларны җир кишәрлекләрен милеккә бушлай алу хокукына ия затлар 

исемлегенә кертү       



41 
 Муниципаль  милектә булган җир кишәрлегенә карата  сервитут билгеләү 

турында килешү төзү 

42 
Муниципаль  милектә булган җир кишәрлеген   гражданнарга  шәхси торак 

төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү 

43 
  Муниципаль торак фонды торак биналарын гражданнар милкенә 

тапшырганда документлар рәсмиләштерү     

44 Элек хосусыйлаштырылган торак биналарны  муниципаль милеккә алу 

45 

 Муниципаль милекне муниципаль  учреждениеләр, муниципаль  казна   

предприятиеләренең    оператив идарә итү һәм муниципаль  унитар  

предприятиеләрне хуҗалык алып бару хокукында рәсмиләштерү  (ныгыту) 

46   Муниципаль  милек  реестрыннан өземтә бирү  

47 
Муниципаль  милектә булган һәм арендага бирүгә каралган күчемсез  милек   

объектлары турында мәгълүмат бирү    

48   Муниципаль  казна тәшкил итүче милекне арендага бирү  

49 Муниципаль  милек  реестрына кергән милекне арендага бирү   

50   Муниципаль берәмлек  муниципаль милкен сатулар үткәрмичә бушлай   

51 
Муниципаль милекне бушлай куллануга килешү төзү хокукы сатулары 

нәтиҗәсе буенча муниципаль милекне бушлай куллануга килешү төзү    

52   Муниципаль милек арендасы  килешүен өзү 

53 Реклама конструкциясе урнаштыру һәм куллануга рөхсәт бирү 

54 
Муниципаль милектә булган су объектлары һәм (яки) аларның бер өлешен 

куллануга тапшыру турында кабул ителгән  карарны бирү     

55 

Юридик   затларга, (дәүләт (муниципаль) учрежденияләргә субсидияләрдән 

тыш), шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга  - товар җитештерүчеләргә, 

хезмәт күрсәтүчеләргә  субсидияләр бирү 

56 Азлап сату базары оештыруга рөхсәт бирү 

57 
Авыр йөкләрне, зур габаритлы йөкләрне  муниципаль берәмлек чикләрендә 

җирле әһәмияткә ия юллар аша автомобиль белән  күчерүгә рөхсәт бирү     

58 
Автомобиль  юлларын кулланучыларга җирле әһәмияткә ия юллар турында   

мәгълүмат бирү     

59  Муниципаль  преференцияләр бирү 

60 
Муниципаль  милекне кече һәм урта эшмәкәрлек  субъектларына куллануга 

һәм (яки) ия булуга тапшыру   

61 
Торак биналарга мохтаҗ булган  гражданнарны найм килешүе буенча 

социаль торак куллану фонды исәбенә алу  

62 
  Гражданнарга муниципаль  торак фондыннан найм килешүе буенча хезмәт 

күрсәтү өчен торак биналар бирү    

63 
Социаль  найм килешүе буенча бирелгән муниципаль  торак  фонды торак 

биналарын алмаштыру  документларын рәсмиләштерү 

64 
Социаль  найм килешүе буенча гражданинга муниципаль торак фондыннан 

торак бина бирү   

65 Татарстан Республикасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны 



социаль ипотека системасына исәпкә кую 

66 
Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь белгечләргә торак 

төзү (сатып алу өчен) социаль түләүләр бирү 

67 

 «Татарстан Республикасында  2014-2020 елларга яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» подпрограммасы буенча социаль түләүләр алу хокукына исәпкә 

алу һәм шул турыда таныклык бирү  

68 
Архив документлары копияләрен, архив белешмәләрен, архив өземтәләрен 

бирү   

69 

Муниципаль архивта сакланучы һәм дәүләт милкенә караган архив фондлары 

буенча архив документлары копияләрен, архив белешмәләрен, архив 

өземтәләрен бирү    

70 
  Планлаштырылган шәхси торак төзелеш  объекты төзелеше яки 

реконструкциясе турында хәбәр итү   

71 
Шәхси торак төзелеш  объекты яки бакча йлоты төзелеше яки 

реконструкциясе  тәмамлану турында хәбәр итү   

72    Никах рәсмиләштерү буенча дәүләт хезмәте   

73 Никах таркалуны теркәү буенча дәүләт хезмәте    

74 
Язылышуны  теркәү  яки гражданлык халәтен теркәү турындагы башка 

таныклыкларны кабаттан алу   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Кайбыч                          

                                                                                                  

муниципаль районы  Башкарма                       

                                                                                                  

комитетының  2019нчы елның  

                                                                                                  

«22»нче апрелендәге чыккан 189нчы                             

                                                                                                  

номерлы  карарына Кушымта №3   

 

 

 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитеты 

комплекслы соравы буенча  КФҮ тә    күрсәтелми торган 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеге   
 

 

1 Җир эшләре башкаруга   ордер  (рөхсәт)  бирү    

2 
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген аукцион формасында үтә 

торган сатуларда арендага тапшыру 

3 
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген аукцион формасында үтә 

торган сатуларда сату юлы белән милеккә тапшыру    

4 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген    гражданнарга һәм крестьян 

(фермер) хуҗалыкларына крестьян (фермер) хуҗалыклары эшчәнлеген 

тормышка ашыру өчен милеккә (арендага)  тапшыру    

5 

Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген  гражданнарга торак пункт 

чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен милеккә (арендага)  

тапшыру.    

6 
Муниципаль биләмәдә булган җир кишәрлеген бакчачылык хуҗалыгы алып 

бару өчен милеккә (арендага)  тапшыру.      

7 
Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген гражданнарга шәхси төзелеш 

өчен милеккә (арендага)  бирү   

8 Муниципаль милек реестрында  булган муниципаль мөлкәтне арендага бирү    

9 
Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны Татарстан Республикасы  социаль  

ипотека  системасына исәпкә кую     

10 
Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь белгечләргә торак 

төзү (сатып алу өчен) социаль түләүләр бирү 

11 

«Татарстан Республикасында  2014-2020 елларга яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» подпрограммасы буенча социаль түләүләр алу хокукына исәпкә 

алу һәм шул турыда таныклык бирү 
 

 


