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Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең  
административ регламентларын раслау турында 
 
          «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 
нчы елның 27 нче июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә 
ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
«Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары 
тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын 
эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында " 
2010 нчы ел, 2 нче ноябрь, 880 нче карарына таянып, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының», Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 
районы Яңа Зареченск авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР ИТӘ: 
 
1. Раслау: 
1.1. Адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең административ регламенты (1нче кушымта); 
 
1.2. Агач һәм куаклар утыртуга, кисүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең административ регламенты (2 нче кушымта); 
 
1.3. Нотариаль гамәлләр кылу буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламенты: васыять таныклыгы яки ышанычнамә таныклыгы 
(3 нче кушымта); 
 
1.4. Документлар күчермәләре һәм алардан өземтәләр дөреслекне таныклау 
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (4 нче 
кушымта); 
 
1.5. Белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламенты (5 нче кушымта); 



2. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 
Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының» гаилә составы турында 
белешмә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 
регламентын раслау хакында « 2012 нче ел, 29 нчы июнь, 10 нчы карары үз 
көчен югалткан дип санау турында "2012 нче ел, 29 нчы июнь, 10 нчы карары," 
гражданның җир кишәрлегенә хокукы булу турында белешмә, шәхси ярдәмче 
хуҗалык булу турында йорт китабыннан өземтә,  гражданда җир кишәрлегенә 
хокук булу турында хуҗалык кенәгәсеннән өземтә, шәхси ярдәмче хуҗалык 
булу турында белешмә» 
 
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында бастырып чыгарырга һәм Баулы муниципаль районы сайтында 
«авыл җирлекләре " бүлегендә урнаштырырга»; 
 
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 
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