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“Муниципаль мөлкәттән бушлай 
файдалану килешүе төзү буенча 
шундый килешүне төзү хокукына  
торглар  нәтиҗәләре буенча  
муниципаль хезмәт  күрсәтүнең 
административ регламентын  
раслау турында”
    

2010  елның   27  июлендә  кабул  ителгән  “Дәүләт  һәм  муниципаль
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында”гы 210 нчы  номерлы Федераль  законы
нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның  2
ноябрендәге “Татарстан Республикасы дәүләт властеның башкарма органнары
тарафыннан  дәүләт  хезмәтләре  күрсәтүнең  административ  регламентларын
эшләү  һәм раслау тәртибен раслау  турындагы һәм  Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында”гы
880 нче номерлы Карарына үзгәрешләр кертү уңаеннан,  Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең   13.06.2018 елгы  “Административ   регламентларны  эшләү
тәртибен  һәм  раслауны  оптимальләштерү  уңаеннан  Россия  Федерациясе
Хөкүмәтенең кайбер  актларына  үзгәрешләр кертү турында”гы 676 нчы карары
белән    гражданнарның  һәм  юридик  затларның  хокукларын  һәм  законлы
мәнфәгатьләрен тормышка ашыруны,  муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча
структур  подразделениеләрнең  эшчәнлеген   стандартлаштыру  һәм
регламентлаштыруны камилләштерүне тәэмин итү максатында

1.  Муниципаль  мөлкәттән   бушлай  файдалану  килешүе  төзү   буенча
шундый   килешүне төзү  хокукына  торглар нәтиҗәләре  буенча  муниципаль
күрсәтүнең  административ  регламентын  расларга  регламентын  расларга
(кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы җир һәм мөлкәти
мөнәсәбәтләр  палатасының  2018  елның  25  июнендә  кабул  ителгән
“Муниципаль мөлкәттән  бушлай файдалану килешүе төзү  буенча  шундый
килешүне төзү  хокукына  торглар нәтиҗәләре  буенча  муниципаль  күрсәтүнең



административ  регламентын  раслау  турында”гы  758  нче  Боерыгы  белән
расланган    “Муниципаль мөлкәттән  бушлай файдалану килешүе төзү  буенча
шундый   килешүне төзү  хокукына  торглар нәтиҗәләре  буенча  муниципаль
күрсәтүнең административ регламенты” үз көчен югалткан дир табарга.  

3.  Әлеге боерыкны үтәүгә контрольлек итүне үз өстемдә калдырам. 

Җитәкче                                                                                     М.Ю. Исхакова

         

 





       2010 елның  27 июлендә кабул ителгән “Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында”гы 210 нчы  номерлы Федераль  законы нигезендә,
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның  2 ноябрендәге
“Татарстан Республикасы дәүләт властеның башкарма органнары тарафыннан
дәүләт  хезмәтләре  күрсәтүнең  административ  регламентларын   эшләү   һәм
раслау тәртибен раслау  турындагы һәм  Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының  аерым  карарларына  үзгәрешләр  кертү  турында”гы  880  нче
номерлы  Карарына  үзгәрешләр  кертү  уңаеннан,  Россия  Федерациясе
Хөкүмәтенең   13.06.2018  елгы  “Административ   регламентларны  эшләү
тәртибен  һәм  раслауны  оптимальләштерү  уңаеннан  Россия  Федерациясе
Хөкүмәтенең кайбер  актларына  үзгәрешләр кертү турында”гы 676 нчы карары
белән    гражданнарның  һәм  юридик  затларның  хокукларын  һәм  законлы
мәнфәгатьләрен  тормышка  ашыруны,   муниципаль  хезмәтләр  күрсәтү  буенча
структур  подразделениеләрнең  эшчәнлеген   стандартлаштыру  һәм
регламентлаштыруны камилләштерүне тәэмин итү максатында.
      1. Муниципаль преференцияләр бирү   буенча  муниципаль     хезмәт  
күрсәтүнең административ регламентын  расларга (кушымта). 
      2. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы җир һәм мөлкәти
мөнәсәбәтләр  палатасының   2017  елның  23  июнендәге  “Муниципаль
преференцияләр бирү  буенча    муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламентын  раслау турында”гы  1295  нче  номерлы  Боерыгы  белән  расланган
“Муниципаль  преференцияләр  бирү  буенча   муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
административ регламентын раслау турында”гы кушымтасы көчен югалткан  дип
танырга.
      3. Әлеге боерыкны үтәүгә контрольлек итүне үз өстемдә калдырам. 

          Җитәкче                                                                              М.Ю. Исхакова

                                                                                                               


