
 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Советы КАРАРЫ 

 

 

20 мая  2019 ел                                                                    №  206 

 

2012 елның 6 августындагы “Өч һәм 

аннан да күбрәк балалы гражданнарга 

бирү өчен җир кишәрлекләре 

исемлеген билгеләү  тәртибен раслау 

турында”гы Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Советының 133 номерлы Карарына 

үзгәрешләр кертү турында  

 

Россия Федерациясе Җир кодексы, Татарстан Республикасы Җир кодексы 

нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

КАРАР КЫЛДЫ: 

 

 1.  Кушымта нигезендә, ӛч һәм аннан да күбрәк балалары булган гражданнарга 

бирү ӛчен җир кишәрлекләре исемлеген билгеләү Тәртибен раслау. 

  

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

“Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга.  

 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз ӛстемә алам. 

 

  
 

Кама   Тамагы   муниципаль  районы 

Башлыгы, Кама Тамагы муниципаль  районы  

Советы рәисе                                                                                          Н.А. Вазыйхов 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

Татарстан Республикасы Кама  

Тамагы муниципаль районы 

Советы Карарына кушымта  

№ 206 от 20 мая 2019 ел 

 

 

Өч һәм аннан да күбрәк балалары булган гражданнарга бирү өчен җир 

кишәрлекләре исемлеген билгеләү Тәртибе 

 

  

1. Ӛч һәм аннан да күбрәк балалары булган гражданнарга бирү ӛчен җир 

кишәрлекләре исемлеген билгеләүнең әлеге Тәртибе (алга таба - Тәртип) Россия 

Федерациясе Җир кодексы, Татарстан Республикасы Җир кодексы, 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль закон, 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы “Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында”гы Татарстан Республикасы Законы, Кама Тамагы муниципаль районы 

Уставы һәм Татарстан Республикасы территориясендә гамәлдә булган башка 

норматив хокукый актлар нигезендә эшләнгән. 

  

2. Әлеге Тәртип гражданнар (физик затлар) һәм җирле үзидарә органнары 

арасында Татарстан Республикасы Җир кодексының 32.1 маддәсе нигезендә 

муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен, шулай ук Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә урнашкан 

дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен түләүсез бирү мәсьәләләре буенча 

барлыкка килә торган мӛнәсәбәтләрне җайга сала. Гражданнар шәхси торак 

тӛзелешен гамәлгә ашыру, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару (йорт яны җир 

участогы), бакчачылык, яшелчәчелек ӛчен җир кишәрлеге бирү хокукын бер 

тапкыр тормышка ашыра алалар. 

 

 Гражданнар шәхси торак тӛзелешен гамәлгә ашыру, шәхси ярдәмче хуҗалык 

(йорт яны җир участогы) алып бару, бакчачылык, яшелчәчелек ӛчен җир 

кишәрлеге бирү хокукын бер тапкыр тормышка ашыра алалар. 

  

2. Әлеге Тәртип нигезендә ӛч һәм аннан да күбрәк балалары булган 

гражданнарга түләүсез бирү ӛчен җир кишәрлекләре исемлеге (алга таба - 

исемлек) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының мӛлкәт 

һәм җир мӛнәсәбәтләре Палатасы (алга таба - вәкаләтле орган) белән билгеләнә.  

  

3. Җир кишәрлекләре исемлеге җир кишәрлекләрен сайлау процедурасын 

билгеләгәндә вәкаләтле орган тарафыннан билгеләнә. 

 4. Исемлеккә кертелгән җир кишәрлекләре саны сайлау процедурасына 

чакырылган гариза бирүчеләр саныннан ким була алмый.  



5. Исемлеккә тиешле шәһәр яки авыл җирлеге чикләрендә урнашкан һәм сайлау 

процедурасына чакырылган гариза бирүчеләр даими яши торган җир 

кишәрлекләре кертелергә тиеш. 

 

Тиешле шәһәр яки авыл җирлеге чикләрендә даими яшәүче мӛрәҗәгать 

итүчеләр яши торган тиешле шәһәр яки авыл җирлеге чикләрендә сайлау 

процедурасына чакырылган җир кишәрлекләре булмаган очракта, исемлеккә 

шушы муниципаль район составына, мӛрәҗәгать итүче яши торган шәһәр яки 

авыл җирлегенә якын булган башка җирлек чикләрендә дә кертелергә мӛмкин.  

 

 6. Дәгъвачының җир кишәрлегеннән баш тартуы сайлауның киләсе 

процедуралары исеменә кабат кертү ӛчен каршылык булып тора алмый. 

ка исемлегенә түбәндәге.  

  


