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Муниципаль норматив хокукый актларны законнар белҽн тҽңгҽллеккҽ
китерҥ максатларында, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районы Уставы, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2016 елның 21 июнендҽге “Татарстан Республикасы
Балык Бистҽсе муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан
ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең административ регламентларын эшлҽҥ һҽм
раслау Тҽртибен раслау турында” 96пи номерлы карары нигезендҽ КАРАР
БИРҼМ:
1. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма
комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы 33пи номерлы карары белҽн
расланган реклама конструкциясен урнаштыру һҽм файдалануга рҿхсҽт бирҥ
буенча ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ административ регламентына тҥбҽндҽге
ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
1.1) 2.5 пунктының 5 пунктчасын яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“дҽҥлҽт һҽи ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре бердҽм порталын һҽм (яки) дҽҥлҽт һҽм
ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре тҿбҽк порталын файдаланып язма рҽвештҽ яки электрон
документ рҽвешендҽ тиңдҽшле кҥчемсез мҿлкҽт милекчесенең яки 2006
елның 13 мартындагы “Реклама турында” 38-ФЗ номерлы Федераль законның
19 маддҽсе 5,6,7 ҿлешлҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн законлы иясенең, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать
итҥче кҥчемсез мҿлкҽтнең милекчесе яки башка бер законлы иясе булып
тормаса, ҽлеге мҿлкҽткҽ реклама конструкциясен тоташтыруга ризалыгын
раслау. Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм файдалану ҿчен кҥпфатирлы
йортта бҥлмҽ милекчелҽренең уртак мҿлкҽтен файдалану кирҽк булу очрагында
ҽлеге милекчелҽрнең ризалыгын раслаучы документ булып кҥпфатирлы
йорттагы бҥлмҽ милекчелҽренең гомуми җыелышы беркетмҽсе, шул исҽптҽн
Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендҽ торак-коммуналь хуҗалыгы

дҽҥлҽт мҽгълҥмати системасын файдаланып читтҽн торып тавыш бирҥ
беркетмҽсе тора. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥз инициативасы буенча ҽлеге ризалыкны
алуны раслаучы документны тапшырмау очрагында , ҽ тиңдҽшле кҥчемсез
мҿлкҽт дҽҥлҽт яки ҥзидарҽлек милкендҽ булса, муниципаль районның җирле
ҥзидарҽ органы яки шҽһҽр округының җирле ҥзидарҽ органы мондый
ризалыкның булуы турында мҽгълҥматларны вҽкалҽтле органнан соратып
алдыра”;
1.2) 2.5 пунктының 3 пунктчасын кҿчен югалткан дип танырга.
2. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма
комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы 36пи номерлы карары белҽн
расланган капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥгҽ, реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт
бирҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ административ регламентына
тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
2.1) 1.5 пунктының 5 абзацы 1 пунктчасын яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“ эшкуарлык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйлҽнмҽгҽн максатлар
ҿчен физик затка бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ гараж тҿзҥнең,
реконструкциялҽҥнең яки бакчачылык һҽм яшелчҽчелек ҿлкҽсендҽге законнар
нигезендҽ билгелҽнгҽн бакча җир кишҽрлегендҽ торак йорт, бакча йорты,
хуҗалык каралтылары тҿзҥнең, реконструкциялҽҥнең;”;
2.2) 1.5 пунктының 13 абзацын тҿшереп калдырырга;
2.3) ) 1.5 пунктының 3 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“тҿзҥче – ҥзенеке булган җир кишҽрлегендҽ яки башка хокукый хуҗаның
җир кишҽрлегендҽ тҿзҥне, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлауны, капиталь
тҿзелеш объектларын сҥтҥне, шулай ук инженерлык тикшеренҥлҽре ҥтҽҥне,
аларны тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау ҿчен проект
документациясен ҽзерлҽҥне тҽэмин итҥче физик яки юридик зат (аңа дҽҥлҽт
(ҥзидарҽлек) милке капиталь тҿзелеш объектларына бюджет инвестициялҽрен
гамҽлгҽ ашырганда дҽҥлҽт хакимияте органнары (дҽҥлҽт органнары), Атом
энергиясе буенча “Росатом” дҽҥлҽт корпорациясе, Космик эшчҽнлек буенча
"Роскосмос" дҽҥлҽт корпорациясе, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары белҽн
идарҽ итҥ органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары Россия Федерациясе
бюджет законнары белҽн билгелҽнгҽн очракларда килешҥлҽр нигезендҽ
ҥзлҽренең дҽҥлҽт (ҥзидарҽлек) заказ бирҥче вҽкалҽтлҽрен тапшырган). Тҿзҥче
шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында законнарда кҥздҽ тотылган ҥз
функциялҽрен техник заказ бирҥчегҽ тапшырырга хокуклы”.
2.4) 1.5 пунктының 4 абзацын яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“техник заказ бирҥче – тҿзҥче тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн һҽм тҿзҥче
исеменнҽн инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкару турында, проект документациясе
ҽзерлҽҥ турында, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
капиталь ремонтлау, сҥтҥ турында шартнамҽлҽр тҿзи, кҥрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен
ҥтҽҥгҽ заданиелҽр ҽзерли, инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаручы һҽм (яки)
проект документациясен ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыручы, капиталь тҿзелеш
объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау, сҥтҥне башкаручы
затларга кҥрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен ҥтҽҥ ҿчен материаллар һҽм документлар
бирҽ, проект документациясен раслый, капиталь тҿзелеш объектларын

кулланылышка кертҥгҽ рҿхсҽт алу ҿчен кирҽкле документларны имзалый,
шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнарда кҥздҽ тотылган башка
функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра (алга таба – техник заказ бирҥченең
функциялҽре). Техник заказ бирҥченең функциялҽре инженерлык эзлҽнҥлҽре,
архитектура-тҿзелеш проектлаштыруы, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау, сҥтҥ ҿлкҽсендҽ, Россия Федерациясе
Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 47 маддҽсенең 2.1 ҿлешендҽ, 48 маддҽсенең 4.1
ҿлешендҽ, 52 маддҽсенең 2.1 һҽм 2.2 ҿлешлҽрендҽ, 55.31 маддҽсенең 5 һҽм 6
ҿлешлҽрендҽ кҥздҽ тотылган очраклардан гайре, фҽкать тиңдҽшле ҥзкҿйлҽнҥле
оешма ҽгъзасы тарафыннан гына башкарылырга мҿмкин;”
2.5) 2.5 пунктының 20, 21, 22 абзацларын тҿшереп калдырырга;
2.6) 2.5 пунктының 37 абзацында “һҽм дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек
хезмҽтлҽренең Бердҽм порталы” сҥзлҽреннҽн соң “һҽм Кҥпфункцияле ҥзҽк
аша” сҥзлҽрен ҿстҽргҽ;
2.7) 2.9 пунктының җиденче, сигезенче абзацларын тҿшереп калдырырга;
2.8) 2.5 пунктының 4 пунктчасында “яки индивидуаль торак тҿзелеше
объектының тышкы кыяфҽтен тасвирлауның” сҥзлҽрен тҿшереп калдырырга;
2.9)2.6 пунктының
“Стандартка талҽплҽрнең эчтҽлеге” графасын
тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: “Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында
алына:
1)җир кишҽрлегенҽ хокук урнаштыручы документлар, шул исҽптҽн
сервитут билгелҽҥ турында килешҥ, ачык сервитут билгелҽҥ турында карар;
2) Россия Федерациясе бюджет законнары белҽн билгелҽнгҽн очракларда
дҽҥлҽт хакимияте органнары (дҽҥлҽт органнары), Атом энергиясе буенча
“Росатом” дҽҥлҽт корпорациясе, Космик эшчҽнлек буенча "Роскосмос" дҽҥлҽт
корпорациясе, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары белҽн идарҽ итҥ органнары
яки җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан дҽҥлҽт (ҥзидарҽлек) заказ бирҥчесе
вҽкалҽтлҽрен тапшыру турында бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашырганда
тҿзелгҽн килешҥ булганда,- кҥрсҽтелгҽн килешҥ, аның белҽн тҿзелгҽн бу
килешҥ җир кишҽрлегенҽ хокукый хуҗаның хокукын билгелҽҥче
документлары;
3) тҿзелешкҽ рҿхсҽт алуга гариза тапшырган кҿнгҽ кадҽр ҿч елдан да
иртҽрҽк бирелмҽгҽн җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы яки линияле
объект тҿзелешенҽ рҿхсҽт бирелҥ очрагында территорияне планлаштыру
проекты һҽм территорияне ызанлау (линияле объекты тҿзҥ, реконструкциялҽҥ
ҿчен территорияне планлаштыру буенча документациялҽр ҽзерлҽҥ кирҽк
булмаган очраклардан гайре) проекты реквизитлары, урнаштыру ҿчен җир
кишҽрлеге барлыкка китерҥ кирҽк булмаган линияле объект тҿзелешенҽ рҿхсҽт
бирелгҽн очракта территорияне планлаштыру проекты реквизитлары;
4) проект документациясендҽге материаллар;
а) аңлатма язуы;
б) җир кишҽрлеген планлаштыручы оешманың капиталь тҿзелеш
объектының, аңа керҥ юллары һҽм ҥтемнҽрнең, ачык сервитут чиклҽренең,
археологик мирас объектларының урнашу урынын билгелҽп җир кишҽрлегенең

шҽһҽр тҿзелеше планында кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥмат нигезендҽ башкарылган
схемасы;
в) җир кишҽрлеген планлаштыручы оешманың линияле объектларга
туры китереп территорияне планлаштыру буенча документация составында
расланган кызыл линиялҽр чиклҽрендҽ линияле объектның
урнашуын
раслаучы схемасы;
г)архитектура чишелешлҽре;
д) инженерлык җиһазы турында мҽгълҥматлар, капиталь тҿзелешнең
проектлаштырылучы объектын инженерлык-техник тҽэминат челтҽрлҽренҽ
ялгау (технологик тоташтыру) урыннарын билгелҽп инженерлык-техник
тҽэминат челтҽрлҽренең җыелма планы;
е) капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ оешмасы проекты;
ж) капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен сҥтҥ (җимерҥ)
буенча эшлҽрне оештыру проекты;
з) проект документациясенҽ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексының
49 маддҽсенҽ ярашлы рҽвештҽ экспертиза ҥткҽрелмичҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларның тҿзелҥе, реконструкциялҽнҥе очрагында
инвалидларның сҽламҽтлек саклау, мҽгариф, мҽдҽният, ял, спорт һҽм башка
социаль-мҽдҽни һҽм коммуналь-кҿнкҥреш билгелҽнешендҽге объектларга,
транспорт, сҽҥдҽ, җҽмҽгать туклануы объектларына, эшлекле, административ,
финанс, дини билгелҽнештҽге объектларга керҥ, ҥтҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҥ
буенча чаралар исемлеге;
4) Капиталь тҿзелеш
объектының проект документациясенҽ
экспертизаның уңай бҽялҽмҽсе (Россия Федерациясе
Шҽһҽр тҿзелеше
кодексының 48 маддҽсенең 12.1 ҿлешендҽ кҥздҽ тотылган очрактагы
тҿзелешнең аерым этапларына карата), ҽгҽр Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексының
49 маддҽсенҽ ярашлы рҽвештҽ андый проект
документациясе экспертиза узарга тиеш булса, Шҽһҽр тҿзелеше кодексының
49 маддҽсенең 3.4 ҿлешендҽ каралган очракларда проект документациясенҽ
дҽҥлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе, Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 49
маддҽсенең 6 ҿлешендҽ каралган очракларда проект документациясенҽ дҽҥлҽт
экология экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе;
5) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан
тайпылышка рҿхсҽт (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 40
маддҽсе нигезендҽ тҿзҥчегҽ андый рҿхсҽт бирелгҽн очракта);
6) тҽңгҽллек сертификатлары бердҽм реестрыннан мҽгълҥматлар (проект
документациясенҽ дҽҥлҽти булмаган экспертизаның уңай бҽялҽмҽсе бирелгҽн
очракта проект документациясенҽ дҽҥлҽти булмаган экспертизаның уңай
бҽялҽмҽсен биргҽн юридик затның аккредитациясе турында);
7) капиталь тҿзелеш объекты тҿзҥ очрагында Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ аның урнашуы белҽн бҽйле рҽвештҽ территорияне
файдалануның аерым шартлардагы зонасы билгелҽнергҽ тиеш яки капиталь
тҿзелеш объектын реконструкциялҽҥ очрагында
аның нҽтиҗҽсендҽ
реконструкциялҽнгҽн объектка карата территорияне файдалануның аерым
шартлардагы зонасы билгелҽнергҽ тиеш яисҽ элек билгелҽнгҽн территорияне

файдалануның аерым шартлардагы зонасы ҥзгҽртелергҽ тиеш булганлыктан
территорияне файдалануның аерым шартлардагы зонаны билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ
турында карарның кҥчермҽсе;
8) РФ Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 48 маддҽсенең 12 ҿлеше 3
пунктында кҥздҽ тотылган
капиталь тҿзелеш объекты проект
документациясенең тарихи җирлекне саклау предметына һҽм капиталь тҿзелеш
объектларының архитектур чишелешлҽренҽ карата федераль яки региональ
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ урнашкан территориаль
зонага карата шҽһҽр тҿзелеше регламенты белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
килҥе турында Россия Федерациясе субъектының мҽдҽни мирас объектларын
саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле башкарма органы бҽялҽмҽсе (линияле объект
булмаган һҽм тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге
тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ планлаштырыла торган капиталь
тҿзелеш объектын тҿзҥгҽ рҿхсҽт бирҥ турында гариза бирелгҽн очракта).
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн документлар (аларның кҥчермҽлҽре яки
алардагы мҽгълҥматлар) Бҥлек тарафыннан кҥрсҽтелгҽн документлар алар
карамагында булган дҽҥлҽт органнарыннан, җирле ҥзидарҽ органнарыннан
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагындагы
оешмалардан, ҽгҽр тҿзҥче кҥрсҽтелгҽн документларны мҿстҽкыйль рҽвештҽ ҥзе
тапшырмаса, тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы гариза алынган кҿннҽн ҿч эш
кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча соратып алдырыла.
Гариза бирҥче тапшырырга хаклы документларның алыну ысуллары
һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге Регламентның 2.5 пункты белҽн тҽгаенлҽнгҽн.
Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм башка бҥтҽн
оешмалар карамагындагы югарыда санап кителгҽн документларны гариза
бирҥчедҽн талҽп итҥ тыела.
Гариза бирҥче тарафыннан югарыда кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларны ҥз
эченҽ алган документларны тапшырмау гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥне кире
кагу ҿчен нигез булып тормый.”;
2.10) 3.4.1 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“3.4.1. Бҥлек белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ тҥбҽндҽгелҽрне җибҽрҥ турында электрон рҽвештҽ запрослар
юллый:
1) Кҥчемсез милекнең (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар
турында гомумкерҥ мҿмкин булган мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган) Бердҽм
дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽлҽрне;
2) Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын;
3) Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан
тайпылуга рҿхсҽтлҽрне (РФ Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 40 маддҽсенҽ
ярашлы рҽвештҽ андый рҿхсҽт тҿзҥчегҽ бирелгҽн очракта);
4)Тҽңгҽллек сертификатлары бердҽм реестрыннан мҽгълҥматларны;
5) Проект документациясенҽ дҽҥлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсен.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн вакыттан башлап ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ
ашырылалар.

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына юлланган запрослар.”;
2.11) 1.5 пунктының 2 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“Гариза бирҥче – дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥче органга яки ҥзидарҽлек
хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥче органга яисҽ 2010 елның 27 июлендҽге “Дҽҥлҽт һҽм
ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥне оештыру турында”
210-ФЗ Федераль
законның 1 маддҽсенең 2 һҽм 3 ҿлешлҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмаларга яки
дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ турында запрос белҽн, шул исҽптҽн
Федераль законның 15.1 маддҽсе белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ телдҽн, язма яки
электрон рҽвештҽ чагылдырып Федераль законның 2 маддҽсе 5 пунктында
кҥрсҽтелгҽн оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥче физик яки юридик зат (дҽҥлҽт
органнары һҽм аларның территориаль органнарыннан, дҽҥлҽти бюджеттан тыш
фондлар органнары һҽм аларның территориаль органнарыннан, җирле ҥзидарҽ
органнарыннан гайре) яки аларның вҽкалҽтле вҽкиллҽре;”;
2.12) 1 номерлы кушымтаны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
Капиталь тҿзелеш объектларын
тҿзҥгҽ, реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт
бирҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте
кҥрсҽтҥ Административ
регламентына кушымта №1
Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе
муниципаль районы Башкарма
комитет җитҽкчесе
______________________________-ка (-га)
(Ф.И.А..и.)
_____________________________-тан (-дан)
____________________________________
____________________________________
(физик зат ҿчен: фамилия, исем һҽм
(булса) атасының исеме, гариза
бирҥченең яшҽҥ урыны, гариза бирҥченең
шҽхесен таныклаучы документның
реквизитлары; юридик зат ҿчен: гариза
бирҥченең исеме (аталышы) һҽм урнашу
урыны, юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт
реестрында юридик затның дҽҥлҽт теркҽлҥе
турында язманың дҽҥлҽт теркҽҥ номеры,
салым тҥлҽҥченең таныклау номеры (ИНН),
гариза бирҥче булып чит ил юридик заты
торган очраклардан гайре)
_____________________________________
(гариза бирҥче белҽн элемтҽ ҿчен почта
адресы һҽм (яки) электрон почта адресы)

Тӛзҥ эшләренә рӛхсәт бирҥ турында
гариза
________________________ ай срокка
______________________________________________адресы буенча җир кишҽрлегендҽ:
___________________________________________________________________________
(шҽһҽр, район, урам, участок номеры)

тҿзелешкҽ /реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥегезне ҥтенҽм.
(кирҽклесенең астына сызарга)
____________________________________________________________________________________________________
(объектның исеме)

Тҿзелеш (реконструкция) ____________________”___”_________ел №_________________

(документның исеме)

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылачак.
Җирдҽн файдалану хокукы беркетелгҽн
(документның исеме)

“
Объект тҿзелешенҽ проект документациясе эшлҽнгҽн

”

ел №

(проект оешмасының исеме, ИНН, юридик һҽм почта адреслары,
җитҽкченең Ф.И.А.и. , телефон номеры, банк реквизитлары
(банкның исеме, р/с, к/с, БИК))

проект эшлҽрен башкаруга хокукы булган, беркетелгҽн
(документның һҽм аны биргҽн вҽкалҽтле оешманың исеме)

, һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
“
”
ел №
кызыксынучы оешмалар һҽм
архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше органнары белҽн килештерелгҽн:
– дҽҥлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе алынган №
“
”
ел
– җир кишҽрлеген планлаштыру оешмасының схемасы килештерелгҽн
№
“
”

ел

(оешманың исеме)

Проект-смета документациясе расланган
№

“

”

ел

Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат җиткерҽбез:
Тҿзҥче тарафыннан тҿзелешне (реконструкция, капиталь ремонт) финанслау гамҽлгҽ
ашырылачак
(банк реквизитлары һҽм счет номеры)

Эшлҽр подряд (хуҗалык) ысулы белҽн тҥбҽндҽге шартнамҽ нигезендҽ алып барылачак
“
”
20
ел №
(оешманың исеме, ИНН,
юридик һҽм почта адреслары, җитҽкченең Ф.И.А.и. , телефон номеры,
банк реквизитлары ( банк исеме, р/с, к/с, БИК))

Тҿзҥ-монтажлау эшлҽрен башкару хокукы беркетелгҽн
(документның һҽм аны биргҽн вҽкалҽтле оешманың исеме )

“

”

ел №

Тҿзелеш эшлҽре җитҽкчесе
итеп
боерык белҽн билгелҽнде

“

”

ел

№

(вазыйфа, фамилия, исем, атасының исеме)

махсус белеме һҽм тҿзелештҽ _ ел эш стажлы
(югары, урта)

Тҿзелеш контроле “___” _____________ел № ___
лы шартнамҽ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылачак

(оешманың исеме, ИНН, юридик һҽм
почта адресы, җитҽкченең Ф.И.А.и, телефон номеры, банк
реквизитлары (банкның исеме, р/с, к/с, БИК))

заказ бирҥче (тҿзҥче) функциялҽрен башкару хокукы беркетелгҽн
(документ һҽм аны биргҽн оешманың исеме)

№

“

”

ел

Ҽлеге гаризада китерелгҽн мҽгълҥматлар белҽн бҽйле барлык ҥзгҽрешлҽр турында
________________________________________________________оешмага хҽбҽр итҥне
ҥз ҿстемҽ алам.
(вҽкалҽтле органның исеме)

(вазыйфа)

“

”

(имза)

20

(Ф.И.А.и.)

ел

2.13) 2.4 пунктының 1 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥгҽ
срокны җиде эш кҿненнҽн арттырмауны кҥздҽ тота. Бҥлек ҥзидарҽлек хезмҽтен
биш эш кҿне эчендҽ кҥрсҽтҽ”.
3. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма
комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы 22пи номерлы карары белҽн
расланган торак (торак булмаган) урынны торак булмаганга (торакка) кҥчерҥ
(кҥчерҥне кире кагу) турында хҽбҽрнамҽ бирҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте
кҥрсҽтҥ административ регламентына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
3.1) 2.4 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
2.4. Ҥзидарҽлек хезмҽте Тору урынын (торакны, бҥлмҽне) Россия
кҥрсҽтҥ срогы, шул
кҥчерҥ яки кҥчерҥне кире кагу Федерациясе
исҽптҽн ҥзидарҽлек
турындагы
карар
тору Торак кодексы
хезмҽте кҥрсҽтҥдҽ
урыннарын кҥчерҥне гамҽлгҽ (23 маддҽнең 4
катнашучы оешмаларга ашыручы орган тарафыннан ҿлеше)
мҿрҽҗҽгать итҥнең
тиңдҽшле гаризаны һҽм 2.5
зарурлыгын да исҽпкҽ
пунктчасы
нигезендҽ
алып, туктату
тапшырылган
бҥтҽн
мҿмкинлеге Россия
документларны
карау
Федерациясе законнары нҽтиҗҽсендҽ
документларны
белҽн каралган очракта (аларны тапшыру бурычы гариза
ҥзидарҽлек хезмҽте
бирҥчегҽ
йҿклҽнгҽн)
ҽлеге
кҥрсҽтҥне туктату срогы органга тапшырган кҿннҽн соң
кырык биш кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча кабул ителергҽ тиеш.
2.5 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн
документларны гариза бирҥче
тарафыннан кҥпфункцияле ҥзҽк

аша тапшыру очрагында торак
урынны кҥчерҥ яки кҥчерҥне
кире кагу турында карар кабул
итҥ срогы кҥпфункцияле ҥзҽк
тарафыннан
андый
документларны
торак
урыннарын кҥчерҥне гамҽлгҽ
ашыручы органга
тапшырган
кҿннҽн исҽплҽнҽ. Ҥзидарҽлек
хезмҽте кҥрсҽтҥ срогын туктату
кҥздҽ тотылмаган.
3.2) 2.9 пунктының 5 пунктчасында
“торак урынның” сҥзлҽрен
“кҥпфатирлы йортлардагы бҥлмҽлҽрнең” сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
3.3) 2 номерлы кушымтада “бинаны ҥзгҽртеп кору (ҥзгҽртеп
планлаштыру) буенча эшлҽр исемлеге” сҥзлҽрен “кҥпфатирлы йортта” сҥзлҽре
белҽн тулыландырырга;
3.4) 2.9 пунктының 2 пунктчасын тҥбҽндҽге эчтҽлектҽге җҿмлҽ белҽн
тулыландырырга:
“Кҥрсҽтелгҽн нигез буенча торак бинаны кҥчерҥне кире кагу рҿхсҽт
ителҽ шул очракта, ҽгҽр
торакны кҥчерҥне
гамҽлгҽ ашыручы орган
кҥрсҽтелгҽн җавапны алганнан соң андый җавапны алу турында гариза
бирҥчегҽ хҽбҽрнамҽ җибҽрсҽ, гариза бирҥчегҽ ҽлеге Кодексның 23 маддҽсенең
2 ҿлеше нигезендҽ торак бинаны торак булмаганга яки торак булмаганны
торакка кҥчерҥ ҿчен кирҽкле документны һҽм (яки) мҽгълҥматны тапшырырга
тҽкъдим итеп гариза бирҥчедҽн хҽбҽрнамҽне җибҽргҽн кҿннҽн соң унбиш эш
кҿне эчендҽ андый документны һҽм (яки) мҽгълҥматны алмаса”.
4. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма
комитетының 2019 елның 25 гыйнварындагы “Татарстан Республикасында
социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны
исҽпкҽ кую буенча ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ административ регламентын
раслау турында” 10пи номерлы карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
4.1) 2.9 пунктының 4 пунктчасын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“4) Ведомствоара запроска дҽҥлҽт хакимияте органының, җирле ҥзидарҽ
органының яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органы
яки җирле ҥзидарҽ органы
карамагындагы
оешманың ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле
документның һҽм (яки) мҽгълҥматның булмавын таныклаучы җавабы килеп
ирешҥ, ҽгҽр тиңдҽшле документ гариза бирҥче тарафыннан ҥз инициативасы
буенча тапшырылмаган булса, андый сорала торган документның яки
мҽгълҥматның андый орган яки оешма карамагында булмавы тиңдҽшле
гражданнарның торакка мохтаҗлар сыйфатында исҽптҽ тору хокукын раслау
очракларыннан гайре;”;
4.2) 2.4 пунктында “21 кҿн 1” сҥзлҽрен “гариза биргҽн кҿннҽн соң бер ай
срокта” сҥзлҽренҽ алмаштырырга.
4.3) 1-5 кушымталарын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:

Кушымта № 1
Җирле ҥзидарә органы җитәкчесенә
_____________________________
(район, шәһәр исеме)
___________________________________________________________
гр. __________________________________________
-дан (-тан)
(тулысынча фамилия, исем, атасының исеме)
___________________________________________________________
(адресы буенча шәһәрдә, поселокта, авылда яшәҥче,
___________________________________________________________
почта индексы, тулы адрес, контакт телефоны)
___________________________________________________________
(адресы буенча теркәлгән, почта индексы, тулы адрес)
___________________________________________________________
______________________ бирле
(число, ай, ел)
Гариза.
_______________________________________________________________сәбәпле
(торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкның сәбәпләрен кҥрсәтергә)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(гаиләнең бер кешесенә торак мәйданы белән тәэмин ителеш социаль ипотека
___________________________________________________________________________
буенча исәпкә кую нормасыннан тҥбән,
___________________________________________________________________________
санитар һәм техник таләпләргә җавап бирмәҥче торак бинада яшәҥ)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(биләгән объектның тибын кҥрсәтергә: аерып алынган (коммуналь),
___________________________________________________________________________
бҥлмәләр саны)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Расланган формадагы
гаризага социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ӛчен
гаиләмне
исәпкә алу ӛчен кирәк булган мәгълҥматларны эченә алган анкета теркәлә.
Сездән социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ӛчен
мине составында __
кеше булган
гаиләм белән исәпкә алуыгызны ҥтенәм.
Мин һәм гаиләм әгъзалары җирле ҥзидарә органнары тарафыннан гаризада һәм анкетада кҥрсәтелгән
мәгълҥматларны тикшерҥгә, алар тарафыннан, шулай ук махсуслашкан оешманың (Татарстан Республикасы
Президенты каршындагы Дәҥләт торак фондының)
исәпкә алу турындагы мәсьәләне карау ӛчен
зарури
документларына запроска
ризалык бирәбез.
Мин һәм гаиләм әгъзалары безне исәпкә алган очракта гаризада кҥрсәтелгән мәгълҥматлар ҥзгәргәндә
алар турында бер ай эчендә язма рәвештә исәп урыны буенча җирле ҥзидарә органнарына хәбәр тотарга
тиеш булуыбыз турында кисәтелдек.
Мин һәм гаиләм әгъзалары гаризада кҥрсәтелгәннәргә туры килмәҥче мәгълҥматлар
ачыкланган
очракта законда билгеләнгән тәртиптә исәптән тӛшерелҥебезгә риза.
Шуның белән тиешле салым органнарында һәм кҥчемсез мӛлкәткә һәм алар белән килешҥләргә хокукны
дәҥләт теркәве буенча органнарда
минем керемнәрем һәм милек хокукындагы мӛлкәтем турындагы
мәгълҥматларны тикшерҥгә ризалыгымны бирәм.
Гариза бирҥче: ________________________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме тулысынча, имза)
Гаиләнең хокуктан файдалануга сәләтле әгъзалары:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
6.____________________________________________________________
(Гаиләнең хокуктан файдалануга сәләтле барлык әгъзаларының имзалары)
"___________" ____________ 20__ ел
(Дата сҥз белән)

Оешма җитәкчесенә __________________________________
(оешманың исеме)
___________________________________________________________
(район, шәһәр исеме)
___________________________________________________________
гр. __________________________________________
-дан (-тан)
(тулысынча фамилия, исем, атасының исеме)
___________________________________________________________

(адресы буенча шәһәрдә, поселокта, авылда яшәҥче,
___________________________________________________________
почта индексы, тулы адрес, контакт телефоны)
___________________________________________________________
(адресы буенча теркәлгән, почта индексы, тулы адрес)
___________________________________________________________
______________________ бирле
(число, ай, ел)
Гариза.
_______________________________________________________________сәбәпле
(торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкның сәбәпләрен кҥрсәтергә)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(гаиләнең бер кешесенә торак мәйданы белән тәэмин ителеш социаль ипотека
___________________________________________________________________________
буенча исәпкә кую нормасыннан тҥбән,
___________________________________________________________________________
санитар һәм техник таләпләргә җавап бирмәҥче торак бинада яшәҥ)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(биләгән объектның тибын кҥрсәтергә: аерып алынган (коммуналь),
___________________________________________________________________________
бҥлмәләр саны)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Расланган формадагы
гаризага социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ӛчен гаиләмне исәпкә
алу ӛчен кирәк булган мәгълҥматларны эченә алган анкета теркәлә.
Сездән социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ӛчен
мине составында __
кеше булган
гаиләм белән исәпкә алуыгызны ҥтенәм.
Мин һәм гаиләм әгъзалары җирле ҥзидарә органнары тарафыннан гаризада һәм анкетада кҥрсәтелгән
мәгълҥматларны тикшерҥгә, алар тарафыннан, шулай ук махсуслашкан оешманың (Татарстан Республикасы
Президенты каршындагы Дәҥләт торак фондының)
исәпкә алу турындагы мәсьәләне карау ӛчен
зарури
документларына запроска
ризалык бирәбез.
Мин һәм гаиләм әгъзалары безне исәпкә алган очракта гаризада кҥрсәтелгән мәгълҥматлар ҥзгәргәндә
алар турында бер ай эчендә язма рәвештә исәп урыны буенча җирле ҥзидарә органнарына хәбәр тотарга
тиеш булуыбыз турында кисәтелдек.
Мин һәм гаиләм әгъзалары гаризада кҥрсәтелгәннәргә туры килмәҥче мәгълҥматлар
ачыкланган
очракта законда билгеләнгән тәртиптә исәптән тӛшерелҥебезгә риза.
Шуның белән тиешле салым органнарында һәм кҥчемсез мӛлкәткә һәм алар белән килешҥләргә хокукны
дәҥләт теркәве буенча органнарда
минем керемнәрем һәм милек хокукындагы мӛлкәтем турындагы
мәгълҥматларны тикшерҥгә ризалыгымны бирәм.
Гариза бирҥче: ________________________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме тулысынча, имза)
Гаиләнең хокуктан файдалануга сәләтле әгъзалары:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
6.____________________________________________________________
(Гаиләнең хокуктан файдалануга сәләтле барлык әгъзаларының имзалары)
"___________" ____________ 20__ ел
(Дата сҥз белән)

Кушымта № 2

ГАРИЗА БИРҤЧЕНЕҢ АНКЕТАСЫ
1.Гариза бирҥченең Фамилиясе,исеме,атасының исеме

_______________________________________
(тулысынча)
┌──┬──┬──┬──┐
2.Тҥбәндәге адрес буенча яшим ────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┘
(район, урам, йорт,фатир,бҥлмә) (24 бҥлек коды)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(контакт телефонын кҥрсәтергә:ӛй,хезмәт урынындагы)
3. Шәхесне таныклаучы документ ______________________________________
(документ тӛре)
серия _______ номер ___________кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән _________________
___________________________________________________________________________
┌──┬──┬──┬──┐
4. Туу датасы
─────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┘
(число,ай, ел)
(7бҥлек коды)
┌──┬──┬──┬──┐
5. Туу урыны
────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┘
(шәһәр, район коды)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
6. Салым тҥләҥченең таныклау номеры
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(ИНН)
(9 бҥлекнең коды – унике тамганың барысын да кҥрсәтергә)
┌──┐
7. Мәшгульлек: ─────────────────────────────────────────────────────────┴──┘
(гариза бирҥче эшләмәсә, мәшгуль булмауның сәбәбен кҥрсәтергә) (10 бҥлек коды)
___________________________________________________________________________
(оешман,предприятие,бҥлек,уку
урынының
тулы
исемен
кҥрсәтергә)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
9. Предприятиенең ИНН────-────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
(9 бҥлек коды)
___________________________________________________________________________
(гариза бирҥче эшләмәҥ очрагында ИНН га нульләр куела,ягъни
эшләмәҥче ӛчен ННН - 0 000 000 000)
──┬──┐
10. Соңгы эш урынында стаж ┴──┴──┘ел тәшкил итә
(еллар санын кҥрсәтергә)
┌──┬──┐
11. Гомуми эш стажы ┴──┴──┘ел тәшкил итә
(еллар санын кҥрсәтергә)
12. Мин һәм минем белән яшәҥче гаиләм әгъзалары милек хокукында тҥбәндәге
торак мәйданын (ӛлешен) билибез:
_______________________________________
(кҥпме, кем,кайда, нигезен кҥрсәтергә)
___________________________________________________________________________
┌──┐
───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘
(20 бҥлек коды)
13. Наем шартнамәсе буенча _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кҥрсәтергә, кем конкретно)
№№
п/п

Гариза бирүченең һәм гаилә
әгъзаларының
Фамилиясе, исеме, атасының
исеме

Туганлык
мөнәсәбәтләре

Прописка датасы

Аерым финанс-лицевой
счетның булуы

Мәйдан
(гомуми/
тора торган)

1
2
3
14. Милек хокукында ________________________________________________
(кҥрсәтергә, кем конкретно)
№ п/п

Ф.И.А.и.
(тулысысынча)

1

Туганлык
мөнәсәбәтләре

Адрес

Торак хокуклары
объекты (код)

Мәйдан
(гомуми/ тора
торган)

Теркәү датасы милек
турындагы таныклык
буенча

2
3
4
5
15. Гариза бирҥче һәм аның гаиләсе әгъзалары тарафыннан торак белән соңгы 5 елда
торак шартларының начараюына китергән гражданлык-хокукый килешҥләр тҥбәндәге
сәбәп буенча эшләнде:
___________________________________________________________________________
(ниндиләр икәнен кҥрсәтергә)
16. Гаиләнең бер әгъзасына гомуми мәйдан белән тәэмин ителешнең җыелма дәрәҗәсе:
┌──┐
────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘
(кҥрсәтергә:гаиләнең бер әгзасына ничә кв.м туры килә)
(15 бҥлек коды)
17. Биләгән фатирның тӛре: ______________________________________________
(фатирның тӛрен кҥрсәтергә:бҥлмәләр саны)
┌──┐
───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘
(тӛзекләндерҥ (уңайлы итҥ)стандартын кҥрсәтергә) (23 бҥлек коды)
___________________________________________________________________________
18. Теләсә нинди взносларга (фатир, техника сатып алу, укуга тҥләҥ һ.б.) банкларның һәм башка бҥтән
оешмаларның кредит средстволарын файдалану (әйе 1, юк 2) ┌──┐
└──┘
19. Айлык тҥләҥләр җыенысы ____________________________________________
(тҥләҥләрнең конкрет суммасын кҥрсәтергә)
___________________________________________________________________________
20. Тҥләҥләрнең бетҥ срогы ______________________________________________
21. Тутырылган декларация нигезендә айлык җыелма керем гаиләдә
┌──┐
1 кешегә тәшкил итә: ────────────────────────────────────┴──┘
(22 бҥлек коды)
(Салым инcпекциясе тарафыннан расланган декларация формасы гражданнарны
исәпкә алу турында мәсьәләне карау ӛчен кирәкле документлар исемлегенә теркәлә)
┌──┐
22. Тәҥге взносны кертҥ мӛмкинлеге (пайтупланыш)
───────┴──┘
(33 бҥлек коды)
___________________________________________________________________________
(мӛмкинлек булса, кҥрсәтергә, ничә %: 10%, 20%, 30%, более 30%)
___________________________________________________________________________
┌──┐
23. Ташламалар категориясе: ─────────────────────────────────────────┴──┘
(бар/юк (астына сызарга)
(36 бҥлек коды)
___________________________________________________________________________
(кҥрсәтергә:ташламага нигезне, ташлама тӛрен:
___________________________________________________________________________
аварийщиклар, чернобыльчеләр,кҥп балалылар, Бӛек Ватан сугышында катнашучылар,
___________________________________________________________________________
сәламәтлеге буенча, тузган торак,башкалар)
___________________________________________________________________________
┌──┐
24. Мәшгульлек ӛлкәсендә гражданнарның квота категориясе: ─────────────┴──┘
(37 бҥлек коды)
___________________________________________________________________________
(кҥрсәтергә: гариза бирҥче гражданнарның кайсы категориясенә керә)
___________________________________________________________________________
25. Таләп ителә торган торак тӛре
┌──┐
(теләгән): ───────────────────────────────────────────────────────────┴──┘
(35 бҥлек коды)
___________________________________________________________________________
Раслыйм: әлеге гариза-анкетадагы мәгълҥматлар тҥбәндә кҥрсәтелгән датага
дӛрес һәм тӛгәл
Гариза бирҥче: ________________________________________________________________
(фамилия, исем,атасының исеме тулысынча, имза)
Гаиләнең хокуктан файдалануга сәләтле әгъзалары:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
6.____________________________________________________________
(Гаиләнең хокуктан файдалануга сәләтле барлык әгъзаларының имзалары)
"___________" ____________ 20__ ел
(дата сҥз белән)

Кушымта № 3
СОЦИАЛЬ ИПОТЕКА БУЕНЧА ТОРАК ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУ ҾЧЕН
ГАРИЗА БИРҤЧЕНЕ ҺҼМ АНЫҢ ГАИЛҼСЕН ИСҼПКҼ АЛУ ТУРЫНДА
МҼСЬҼЛҼНЕ КАРАУ ҾЧЕН КИРҼКЛЕ ДОКУМЕНТЛАРНЫҢ
ИСЕМЛЕГЕ
1. Барлык гражданнар ҿчен гомуми нигезлҽрдҽ:
гражданның җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе яки оешма җитҽкчесе исеменҽ гаризасы; (ТР МК ның 2015
елның 13 апрелендҽге 250 номерлы Карары редакциясендҽ)
финанс-лицевой счет кҥчермҽсе;
йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (-лҽр);
торак шартларын тикшерҥ турында белешмҽ (тузган һҽм авария хҽлендҽге торак ҿчен);
ордер (наем, ярдҽмче наем, аренда, субаренда шартнамҽсе);
гаилҽнең барлык эшлҽҥче ҽгъзаларының эш урыннарыннан) предприятиенең реквизитларын, гражданның эш
урыны, аның вазыйфасы турында мҽгълҥматларны эченҽ алган һҽм оешма җитҽкчесе кул куйган һҽм мҿһер
белҽн расланган белешмҽ (-лҽр) (Россия Федерациясе законнары белҽн мҿһере булырга тиешлеге билгелҽнгҽн
очракларда);
(ТР МК ның 2015 елның 12 сентябендҽге 669 номерлы Карары редакциясендҽ)
барлык гаилҽ ҽгъзаларының керемнҽрен раслаучы документлар:
-узган ел ҿчен хезмҽт хакы турында белешмҽ (2-НДФЛ формасы буенча);
- керемнҽр, чыгымнар турында, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽ
(Россия Федерациясе Президентының 2014 елның 23 июнендҽге 460 номерлы Указы белҽн расланган);
(ТР МК ның 2015 елның 12 сентябендҽге 669 номерлы Карары редакциясендҽ)
-узган календарь ел һҽм агымдагы календарь елның узган отчет чоры ҿчен салым инспекциясе тамгасы
белҽн декларация (эшкуарлар ҿчен) яки алдан йҿклҽнгҽн керемне тҥлҽҥгҽ (соңгы 6 ай ҿчен) кҥчкҽн эшкуарлар
ҿчен алдан йҿклҽнгҽн керемгҽ салым тҥлҽҥ турында таныклык;
студент билеты яки уку урынын раслаучы документ (укучылар ҿчен);
стипендия алу турында белешмҽ (студентлар ҿчен);
пособиелҽр алу турында белешмҽ;
Россия Федерациясе субъекты ягыннан субсидиялҽр булганда – субсидия бирҥне гарантиялҽҥче
документлар;
милектҽ торак булуы турында яки аны (гариза бирҥченең торак бинасында тору урыны буенча, шул
исҽптҽн Россиянең башка регионнарыннан да, соңгы 5 елда теркҽлгҽн барлык затларга) читлҽштерҥ буенча
килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру турында белешмҽ;
торак бинага һҽм җиргҽ хокук урнаштыручы документларның кҥчермҽлҽре (торак бинага һҽм җиргҽ
милек турында таныклыклар, аренда шартнамҽсе, тҥлҽҥсез файдалану шартнамҽсе, бҥлҽк итҥ шартнамҽсе);
торак бинаның (фатирның) техник инвентарьлау бюросы биргҽн техник паспорты, кҥрше (кҥрше-аерып
алынган) бҥлмҽлҽрдҽ яшҽҥчелҽрнең исемлеге;
Татарстан Республикасы буенча дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография Федераль хезмҽте Идарҽсендҽ
кҥчемсез милекне теркҽҥ турында таныклык; (ТР МК ның 2015 елның 13 апрелендҽге 250 номерлы Карары
редакциясендҽ)
ҽлеге мҽйданда яшҽҥчелҽрнең барысының да паспорт мҽгълҥматлары (серия, номер, кем тарафыннан һҽм
кайчан бирелгҽн), ҽ гаилҽнең балигъ булмаган ҽгъзаларына – туу турында таныклыкның;
призыв яшендҽге ир-ат җенесендҽге затлар ҿчен хҽрби билет кҥчермҽсе;
хезмҽт стажын раслаучы хезмҽт кенҽгҽсенең кҥчермҽсе (кадрлар бҥлеге башлыгы тарафыннан расланган
барлык битлҽре дҽ);
туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽрен раслаучы документлар: никахлашу (аерылышу) турында таныклык, балаларның туу
турында таныклыгы, никах шартнамҽсенең (контракт) булуы;
гариза бирҥче һҽм һҽр гаилҽ ҽгъзасының ИНН (салым тҥлҽҥченең таныклау номеры) кҥчермҽлҽре.
(абзац ТР МК ның 2017 елның 30 сентябрендҽге 740 номерлы Карары белҽн кертелгҽн)
2. Яшҽҥ ҿчен яраксыз торакны билҽҥче гражданнар ҿчен:
1 пунктта санап кителгҽн документлар;
торакны яшҽҥ ҿчен яраксыз дип тану турында район (шҽһҽр) хакимияте карары.
3. Ташламаларга ия гражданнар ҿчен:
1 пунктта санап кителгҽн документлар;
тиңдҽшле ташламаны раслаучы дҽҥлҽт циркуляры;
тиңдҽшле ташламаны раслаучы документлар: белешмҽлҽр, таныклыклар;
ҿстҽмҽ мҽйданга хокукы булуны исҽпкҽ алып чиратка бастырылучы затлар ҿчен ҽлеге хокук турында
документлар.
Искҽрмҽ. Зарурлык булганда махсуслашкан оешма (Татарстан Республикасы Президенты каршындагы

Дҽҥлҽт торак фонды) гариза бирҥче һҽм аның гаилҽсе ҽгъзалары хакында ҿстҽмҽ мҽгълҥматлар белҽн
документлар соратып алдырырга хокуклы.
.

Кушымта № 4
ГАИЛӘЛӘР ИСЕМЛЕГЕНЕҢ УНИФИКАЦИЯЛӘНГӘН (БЕРДӘЙЛӘШТЕРЕЛГӘН)
ФОРМАСЫН ТУТЫРУ ӚЧЕН ЗАРУРИ МӘГЪЛҤМАТЛАР

Бҥлек
номеры

Бҥлекнең исеме

№ п/п

1
2 Гаилҽнең номеры
3 Гаилҽнең учет делосының уникаль номеры
4 Гаилҽ ҽгъзаларының саны

5 Гариза бирҥченең һҽм гаилҽ ҽгъзаларының фамилиясе, исеме, атасының исеме (тулысынча)
6 Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре
7 Туу датасы
7.1. Туу урыны
( 7.1 пункты ТР МК ның 2017 елның 30 сентябрендҽге 740 номерлы Карары белҽн кертелгҽн)
8 Шҽхес таныклыгын раслаучы документ
9 Гариза бирҥченең һҽм һҽрбер гаилҽ ҽгъзасының физик зат ИНН (салым тҥлҽҥченең таныклау номеры)
10 Гариза бирҥченең һҽм һҽрбер гаилҽ ҽгзасының мҽшгульлеге
11 Эш, уку урыны
12 Оешманың ИНН
( 12 пункт ТР МК ның 2015 елның 13 апрелендҽге 250 номерлы Карары редакциясендҽ)
13

Квота категориясе

14

Бюджеттагылар категориясе коды

15 Гаилҽнең һҽрбер эшлҽҥче ҽгъзасының вазыйфасы
16 Эш стажы
17 Барлык торак бҥлмҽлҽрнең гомуми мҽйданы нҽтиҗҽсеннҽн чыгып гаилҽнең бер ҽгъзасына гомуми мҽйдан белҽн
тҽэмин ителешнең җыелма дҽрҽҗҽсе (кв. м)
18 Прописка датасы (шул исҽптҽн вакытлыча булмаганнарның)
19

Учетка басу датасы

20 Учетка басуның соңгы кабаттан теркҽлҥ датасы
21 Торакка хокук объектлары
22 Гражданнарның торак бинага милек хокукы һҽм башка ҽйбергҽ иялек хокуклары
23 Торак фондының милек формасы
24 Гаилҽнең бер ҽгъзасына уртача айлык керем

25 Билҽгҽн торак мҽйданның тҿзеклек (уңайлылык) стандарты
26

Район, шҽһҽр коды

27 Торак пунктның исеме
28 Урам исеме
29 Йорт номеры
30 Фатир, бҥлмҽ номеры
31 Торак мҽйданы (гомуми)
32 Торак (торырга яраклы) мҽйданы
33 Бҥлмҽлҽр саны
34 Торак бинада гаилҽлҽр саны
35 Тҽҥге взносны кертҥ мҿмкинлеге
36 Торак бинаның гаилҽгҽ талҽп ителҽ торган мҽйдан нормативы
37 Талҽп ителҽ торган торак кҥренеше
38 Ташлама категориясенең коды
39 Ташлама хокукы барлыкка килҥ датасы
40 Гаилҽне учеттан тҿшерҥ турында боерык датасы һҽм номеры
Социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ҿчен гаилҽлҽр исемлегенең унификациялҽнгҽн (бердҽйлҽштерелгҽн) формасы кушымта № 5.
Унификациялҽнгҽн формага мҽгълҥматларны тутыру тҽртибе 6 номерлы кушымтада бҽян ителгҽн.
Искҽрмҽ. Социаль ипотека буенча торак шартларын яхшырту ҿчен исҽпкҽ алынган гаилҽлҽрнең локаль исемлеген тҿзҥгҽ контроль
буенча Татарстан Республикасы шҽһҽр һҽм районнарының җирле ҥзидарҽ органнары хезмҽтлҽре гаилҽлҽр исемлеге бҥлеклҽрен тутырганда
мҽгълҥматның дҿреслеге ҿчен җаваплы.

Кушымта № 5
СОЦИАЛЬ ИПОТЕКА БУЕНЧА
ТОРАК ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУГА МОХТАҖ ГАИЛҼЛҼР
ИСЕМЛЕГЕ

№ п/п

Гаиләнең
учет
делосын
теркәү
датасы

Гаиләнең
учет
делосының
номеры

Гаилә
әгъзалары
ның саны

Гаилә
Туганлык
әгъзасының мөнәсәбәтлә
фамилиясе, ре
исеме,
атасының
исеме
(тулысын
ча)

Туу
датасы

Туу
урыны

Шәхес Физик
нең
затның
танык ИНН
лыгы

Мәш
гульлек

Эш, уку
урыны

Предприя
тие ИНН

1

2

3

4

5

7

7.1

8

10

11

12

6

9

Квота
категория
се

Бюджетта Вазыйфа
гылар
категория
се коды

Эш
стажы

Гаиләнең бер
әгъзасына
гомуми мәйдан
белән тәэмин
ителешнең
җыелма
дәрәҗәсе

Прописка
датасы (шул
исәптән
вакытлыча
булмаганнар
ның)

Учетка
басу
датасы

Учетка
басуның
соңгы
кабаттан
теркәлү
датасы

Торак
хокуклары
объекты

13

14

16

17

18

19

20

21

15

Милек формасы

торак бинага
милек хокукы
һәм башка

Торак фонды
милке

Гаиләнең
бер
әгъзасына
уртача
айлык
керем

Төзеклек
Яшәү адресы
(уңайлы
лык)
торак
стандарты район,
шәһәр
пункт
коды

Торак мәйданы, кв. м
урам

йорт
номе
ры

фатир
номеры
гомуми

Торырга
яраклы

Бүлмәләр
саны

әйбергә иялек
хокуклары

22

23

24

Фатирдагы
гаиләләр
саны (аерым
финанслицевой счет,
хӛкем
карары)

Тәҥге
взносны
кертҥ
мӛмкинлеге ,
% яки сум

34

35

Гаиләгә
торак
мәйданы
нормативы

36

25

26

27

28

Таләп ителә
торган торак
кҥренеше

Ташлама
категория
сенең коды

Приоритет
лар

37

38

37

29

Ташлама
хокукы
барлыкка
килҥ
датасы

39

30

учеттан тӛшҥ
турында
боерык
датасы һәм
номеры

40

31

32

33

5. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 25 гыйнварындагы “”2014 – 2020
елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ”
ярдҽмче программасы буенча торак сатып алуга (тҿзҥгҽ) социаль тҥлҽҥ
алуга учетка басу һҽм тҥлҽҥ алуга хокук турында таныклык бирҥ буенча
ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау хакында”
12пи номерлы карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
5.2)1 пунктның 1 абзацындагы “2014-2020” цифрларын “2014-2021”
цифрларына алмаштырырга;
5.3) административ регламентның исемендҽге “2014-2020” цифрларын
“2014-2021” цифрларына алмаштырырга;
5.4) 1.1 пунктның 1 абзацындагы “2014-2020” цифрларын “2014-2021”
цифрларына алмаштырырга;
5.5) 1.1 пунктның 2 абзацындагы “2014-2020” цифрларын “2014-2021”
цифрларына алмаштырырга; “экономик класс торак бинасының” сҥзлҽрен
“стандарт торак” сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
5.6) 1.4 пунктның 7,8 абзацларындагы “2014-2020” цифрларын “20142021” цифрларына алмаштырырга;
5.7) 1 номерлы кушымтаны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
Кушымта № 1.
__________________________________
(җирле ҥзидарҽ органы)

Гариза
“Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем алырлык һҽм уңайлыклары булган торак
һҽм коммуналь хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итҥ” Россия
Федерациясе дҽҥлҽт
программасының һҽм “2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы
торак һҽм торак-коммуналь хуҗалыгы хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ “ дҽҥлҽт
программасының “2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак
белҽн тҽэмин итҥ” ярдҽмче программасының “Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ”
тҿп чарасында катнашу ҿчен торак шартларын яхшыртуга тҥбҽндҽге составтагы яшь
гаилҽне мохтаҗ дип тануны ҥтенҽм:
ир: ______________________________________________________________,
(Ф.И.А.и. (булса), туу датасы)
паспорт: серия _______ № __________, бирелгҽн _____________________________
_____________________________________________ "___" ___________________ ел,
тҥбҽндҽг адрес буенча яши: _____________________________________________________;
хатын: _____________________________________________________________,
(Ф.И.А.и. (булса), туу датасы)
паспорт: серия _______ № __________, бирелгҽн _____________________________
_____________________________________________ "___" ___________________ел.,
тҥбҽндҽге
адрес
буенча
яши:
_____________________________________________________;
балалар: ________________________________________________________________,
(Ф.И.А.и. (булса), туу датасы)
туу турында таныклык (паспорт – 14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен) ______________________
(кирҽксезен сызарга)

серия ________ № __________, бирелгҽн ________________________________
_____________________________________________ "____" __________________ ел,
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: ________________________________________________
;
,
(Ф.И.А.и. (булса), туу датасы)
туу турында таныклык (паспорт – 14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен) ______________________
(кирҽксезен сызарга)
серия ________ № __________, бирелгҽн ________________________________
_____________________________________________ "____" __________________ ел,
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: ____________________________________________
“2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин
итҥ” ярдҽмче программасын тормышка ашыру кысаларында торак сатып алуга яшь
гаилҽлҽргҽ социаль тҥлҽҥлҽр бирҥ Кагыйдҽлҽренең 21 пунктына (ярдҽмче программага 3
номерлы кушымта) ярашлы рҽвештҽ мохтаҗлыкны һҽм тҥлҽҥгҽ сҽлҽтлелекне раслау ҿчен
зарури документларны ел саен планлаштырылган елдан алдагысының һҽм социаль
тҥлҽҥлҽр алырга дҽгъва кылучы яшь гаилҽлҽр исемлегенҽ
планлаштырган елда
керткҽндҽ 1 августына кадҽр тапшырырга кирҽклек турында хҽбҽрдармын.
“Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем алырлык һҽм уңайлыклары булган торак
һҽм коммуналь хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итҥ” Россия
Федерациясе дҽҥлҽт
программасының һҽм ярдҽмче программаның “Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ”
тҿп чарасында катнашу шартлары белҽн таныштым (-к) һҽм аларны ҥтҽҥне ҥз ҿстебезгҽ
алам (-быз).
1) ____________________________________________________ _________ _______;
(гаилҽнең балигъ булган ҽгъзасының Ф.И.А.и. (булса)) (имза) (дата)
2) ____________________________________________________ _________ _______;
(гаилҽнең балигъ булган ҽгъзасының Ф.И.А.и. (булса)) (имза) (дата)
3) ____________________________________________________ _________ _______.
(гаилҽнең балигъ булган ҽгъзасының Ф.И.А.и. (булса)) (имза) (дата)
Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ:
1)
(документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн)
2)
(документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн)
3) .
(документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн)
Гариза һҽм исемлеккҽ ярашлы рҽвештҽ аңа теркҽлгҽн документлар кабул ителде.
"__" ________ 20__ ел
________________ _______________ __________________________________________
(затның вазыйфасы)
(имза, дата) (гаризаны кабул итҥче имзасының расшифровкасы)

5.8) 2 номерлы кушымтаны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:

Кушымта № 2.
____________________________________
(җирле ҥзидарҽ органы)
Гариза
“Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем алырлык һҽм уңайлыклары булган торак
һҽм коммуналь хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итҥ” Россия
Федерациясе дҽҥлҽт
программасының һҽм “2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы
торак һҽм торак-коммуналь хуҗалыгы хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ “ дҽҥлҽт
программасының “2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне
торак белҽн тҽэмин итҥ” ярдҽмче программасының “Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин
итҥ” тҿп чарасын тормышка ашыру кысаларында ______елда социаль тҥлҽҥ алуга
дҽгъва кылучы яшь гаилҽлҽр исемлегенҽ тҥбҽндҽге составтагы яшь гаилҽне кертҥне
ҥтенҽм:
ир: ______________________________________________________________,
(Ф.И.А.и. (булса), туу датасы)
паспорт: серия _______ № __________, бирелгҽн _____________________________
_____________________________________________ "___" ___________________ ел,
тҥбҽндҽг адрес буенча яши: _____________________________________________________;
хатын: _____________________________________________________________,
(Ф.И.А.и. (булса), туу датасы)
паспорт: серия _______ № __________, бирелгҽн _____________________________
_____________________________________________ "___" ___________________ел.,
тҥбҽндҽге
адрес
буенча
яши:
_____________________________________________________;
балалар: ________________________________________________________________,
(Ф.И.А.и. (булса), туу датасы)
туу турында таныклык (паспорт – 14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен) ______________________
(кирҽксезен сызарга)
серия ________ № __________, бирелгҽн ________________________________
_____________________________________________ "____" __________________ ел,
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: ________________________________________________
;
,
(Ф.И.А.и. (булса), туу датасы)
туу турында таныклык (паспорт – 14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен) ______________________
(кирҽксезен сызарга)
серия ________ № __________, бирелгҽн ________________________________
_____________________________________________ "____" __________________ ел,
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: ____________________________________________
“Россия Федерациясе гражданнарын һҽркем алырлык һҽм уңайлыклары булган
торак һҽм коммуналь хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итҥ” Россия Федерациясе дҽҥлҽт
программасының
һҽм “2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын
сыйфатлы торак һҽм торак-коммуналь хуҗалыгы хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ “ дҽҥлҽт
программасының “2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне
торак белҽн тҽэмин итҥ” ярдҽмче программасының “Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн
тҽэмин итҥ” тҿп чарасында ________ елда катнашу шартлары белҽн таныштым (-к)
һҽм аларны ҥтҽҥне ҥз ҿстебезгҽ алам (-быз).
1) ____________________________________________________ _________ _______;

(гаилҽнең балигъ булган ҽгъзасының Ф.И.А.и. (булса)) (имза) (дата)
2) ____________________________________________________ _________ _______;
(гаилҽнең балигъ булган ҽгъзасының Ф.И.А.и. (булса)) (имза) (дата)
3) ____________________________________________________ _________ _______.
(гаилҽнең балигъ булган ҽгъзасының Ф.И.А.и. (булса)) (имза) (дата)
Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкны һҽм тҥлҽҥгҽ сҽлҽтлелекне раслау ҿчен
гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ:
1) _____________________________________________________________(документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн)
2) _______________________________________________________________
(документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн)
3) . _______________________________________________________________
(документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн)
Гариза һҽм исемлеккҽ ярашлы рҽвештҽ аңа теркҽлгҽн документлар кабул ителде.
"__" ________ 20__ ел
________________ _______________ __________________________________________
(затның вазыйфасы)
(имза, дата) (гаризаны кабул итҥче имзасының расшифровкасы)

5.9) 1.5 пунктының 2 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“Яшь гаилҽ, шул исҽптҽн
ир белҽн хатынның берсе Россия
Федерациясе гражданы булмаган бер һҽм аннан артык балалары булган яшь
гаилҽ, шулай ук Россия Федерациясе гражданы булган бер яшь ҽти-ҽнидҽн
һҽм бер һҽм аннан артык балалары булган тулы булмаган яшь гаилҽ, шуның
белҽн бергҽ балалар ир белҽн хатын яки тулы булмаган гаилҽдҽ ата яки ана
тҽрбияседҽ булырга һҽм ул гаилҽ тҥбҽндҽге шартларга җавап бирергҽ
тиеш:”;
5.10) 2.5 пунктының 14 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“ипотека торак кредиты (заемы) средстволарын файдаланып сатып алынган
(тҿзелгҽн) торак бинага (торак йортка) хокуклар турында кҥчемсез
милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (ҿземтҽлҽр) яисҽ торак
йортның тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелешендҽ тҿзҥ подряды шартнамҽсе яки торак
йорт тҿзелеше буенча чыгымнарны раслаучы бҥтҽн документлар;”;
5.11)2.5 пунктын тҥбҽндҽге эчтҽлектҽге 9 абзац белҽн
тулыландырырга: “гаилҽнең һҽрбер балигъ булган ҽгъзасының мҽҗбҥри
пенсия иминиятлҽвенең иминият таныклыгы кҥчермҽсе.”;
5.12) 2.5 пунктын тҥбҽндҽге эчтҽлектҽге 18 абзац белҽн
тулыландырырга: “гаилҽнең һҽрбер балигъ булган ҽгъзасының мҽҗбҥри
пенсия иминиятлҽвенең иминият таныклыгы кҥчермҽсе.”;
6. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 25 гыйнварындагы “Социаль
файдаланудагы торак фондының торак урыннарыннан наем шартнамҽлҽре
буенча торак биналары бирҥгҽ мохтаҗ гражданнарны исҽпкҽ алу буенча
ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында”
08пи номерлы карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:

6.1) 2.5 пунктының 15 маддҽсе 2 абзацында тиңдҽшле килештҽге“,
гараж һҽм дача кулланучыларыныкы” сҥзлҽрен тиңдҽшле килештҽге “һҽм
гараж” сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
6.2)2.5 пунктының 3 пунктчасын тҥбҽндҽге эчтҽлектҽге җҿмлҽ белҽн
тулыландырырга:”гариза
бирҥче
ҽлеге
пунктчада
кҥрсҽтелгҽн
документларны ҥз инициативасы белҽн тапшырырга хаклы, чҿнки алар
ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек кысаларында
тапшырылырга
тиешле”;
6.3) 2.5 пунктының 3 пунктчасындагы “һҽм башкалар” сҥзлҽрен
тҿшереп калдырырга.
7. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 25 гыйнварындагы “Торак урыннарына
мохтаҗ
гражданнарның аерым категориялҽрен исҽпкҽ кую буенча
ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында”
14пи номерлы карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
7.1) 5.8 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“Шикаятьне карау барышында яки карау нҽтиҗҽлҽре буенча административ
хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре раслану очрагында шикаятьлҽрне
карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн җаваплы зат, хезмҽткҽр булган
материалларны 2010 елның 27 июлендҽге “Дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре
кҥрсҽтҥне оештыру турындв” 210-ФЗ номерлы Федераль законның 11.2
маддҽсенең 1 ҿлешенҽ ярашлы рҽвештҽ тиз арада прокуратура органнарына
җибҽрҽлҽр.”;
7.2) 2.14 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
2.14.
Ҥзидарҽлек
хезмҽтлҽре
кҥрсҽтелҽ
торган
бҥлмҽлҽргҽ
карата талҽплҽр

Гариза
Бҥлеккҽ
бирелҽ.
Учреждениенең кабул итҥ (эш)
бҥлмҽсе запросны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен ҿстҽл һҽм урындыклар белҽн,
запросны
тутыру
ҥрнҽклҽре
урнаштырылган
мҽгълҥмат
стендлары һҽм хезмҽтне алу ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
белҽн
җиһазландырыла.
Кҥрсҽтелгҽн
объектларга
инвалидлар ҿчен ҥтҥ (керҥ)
мҿмкинлеге
Россия
Федерациясенең
инвалидларны
социаль
яклау
турындагы
законнары нигезендҽ
тҽэмин
ителгҽн.

2010 елның 27
июлендҽге 210ФЗ
номерлы
Федераль закон,
14 маддҽнең 12
пункты

7.3) 2.9 пунктының 4 пунктчасын “инициативага” сҥзлҽреннҽн соң “,
ҽгҽр андый соратыла торган документлар яки мҽгълҥматның андый орган
яки оешмалар карамагында булмавы тиңдҽшле гражданнарның торак

урыннарына
мохтаҗлар сыйфатында исҽптҽ тору хокукын
раслау
очракларыннан гайре” сҥзлҽре белҽн тулыландырырга;
7.4)1.4 пунктының 9 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: “ТР
МК ның 2007 елның 18 декабрендҽге “Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ
кҥп балалы гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ буенча ҿстҽмҽ чаралар
турында” 732 номерлы карары”;
7.5) 2 номерлы кушымтаның 1 пунктының 4 абзацында “йорт
кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ һҽм финанс лицевой счет кҥчермҽсе;” сҥзлҽрен
“һҽрбер гаилҽ ҽгъзасының шҽхесен таныклаучы документларның
кҥчермҽлҽре;” сҥзлҽренҽ алмаштырырга.
8. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 25 гыйнварындагы “Чернобыль АЭС
һҽлакҽте, “Маяк” җитештерҥ берлҽшмҽсендҽге авария нҽтиҗҽсендҽ радиация
тҽэсиренҽ дучар ителгҽн гражданнарны һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затларны
исҽпкҽ кую һҽм Дҽҥлҽт торак сертификаты бирҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте
кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында” 15пи номерлы
карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
8.1) 3 номерлы кушымтаны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
Кушымта №3
Торак урынның социаль наем (махсуслашкан торак урынның наем)
шартнамәсен ӛзҥ турында һәм биләгән торак урынны азат итҥ турында
(милектәге торак урынны (торак урыннарны) дәҥләт (ҥзидарәлек) милкенә
тҥләҥсез читләштерҥ (алу) турында)
ЙӚКЛӘМӘ
Без,тҥбәндә кул куючылар, _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
(тӛп чарада катнашучы гражданның ф.и.А.и,туган елы)
паспорт _________________________, бирелгән _______________________________
"__" ___________ ____ ел (алга таба - бурычлы),бер яктан, һәм җирле ҥзидарә
органы башлыгы ___________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(җирле ҥзидарә органының исеме)
__________________________________________________________________________,
(хәрби званиесе, ф.и.а.и.)
икенче яктан, тҥбәндәге гамәлләрне кылырга ҥз ӛстебезгә алабыз.
____________________________________________________________________________
(бурычлы торак урыны алачак Россия Федерациясе субъектының исеме)
_____________территориясендә
торак урын алу ӛчен
дәҥләт торак сыйфат
таныкламасы бирелҥ уңаеннан бурычлы дәҥләт торак сыйфат таныкламасын
тормышка ашыру ярдәмендә торак урыны алган датадан соң 2 ай срокта ҥзе
белән бергә яшәҥче барлык гаилә әгъзалары белән
азат итәргә һәм Россия
Федерациясе
законнары белән билгеләнгән тәртиптә тапшырырга ҥзенә йӛкләмә
ала (кирәклесен тутырырга):
1) Торак урын (бина) _______ бҥлмәле __________ кв. метр___ №лы фатирда
_____ №лы йорт
______________урамы ____________________торак пункты
_______ ________ районы ________________ ,
ул биләгән тҥбәндәге документ нигезендә (кирәклесен кҥрсәтергә):
ордер "__" __________ ____ ел, бирелгән ______________________________
__________________________________________________________________________,
(ордерны биргән органның исеме)
урнашкан ____________________________________________________________,

(федераль, Россия Федерациясе субъектының дәҥләт, муниципаль,шәхси-тиешлесен
кҥрсәтергә)
_____________________________________________________милкендәге (милектәге);
торак
урынның
социаль
наем
шартнамәсе
(махсуслашкан
торак
урынның
наемы)нигезендә
"__" _________ ____ ел
№ _____, тӛзелгән
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Россия
Федерациясе дәҥләт хакимиятенең вәкаләтле органы, Россия
Федерациясе субъекты дәҥләт хакимияте органы, җирле ҥзидарә органы яисә
милекче тарафыннан вәкаләтләр бирелгән башка бер затның исеме (аның белән
торак урынның социаль наем ( махсуслашкан торак
урын наемы) шартнамәсе
тӛзелгән);
кҥрсәтелгән торак урынга милек хокукын дәҥләт теркәве турында таныклык
(язма)
“____” ______________ел
№ ________, бирелгән
(кҥчемсез милек Бердәм дәҥләт реестрына кертелгән)
_____________________________________________________________________
(кҥчемсез милеккә хокукны дәҥләт теркәвен гамәлгә ашыручы
_______________________________________________________________________
органның исеме)
2) Торак йорт (аның бер ӛлеше) урнашкан һәм аны файдалану ӛчен кирәкле
җир кишәрлегенең гомуми мәйданы _______кв.м, кадастр номеры _______,
максатчан
билгеләнеше
___________,
рӛхсәт
ителгән файдалану
кҥренеше
(вид)___________.
Моннан тыш бурычлы әлеге йӛкләмәне имзалаган вакыттан башлап ҥз ӛстенә
ала: торак урынны хосусыйлаштырмаска һәм аны читләштерҥне китереп чыгаручы
яки китереп чыгарырга мӛмкин булган
бҥтән
бер гамәлләрне кылмаска, шулай
ук
кҥрсәтелгән торак урынны аның
гаиләсе әгъзалары булмаган башка
затларга яшәҥ ӛчен торырга бирмәскә.
Җирле ҥзидарә органы башлыгы
___________________________________________________________________________
(ф.и.а.и.)
әлеге йӛкләмәдә кҥрсәтелгән торак урынны (торак йорт (аның бер ӛлеше)
урнашкан
җир кишәрлеген) йӛкләмәдә кҥрсәтелгән срокта бурычлыдан
кабул
итеп алуны ҥз ӛстенә ала.
_________________________________________________белән бергә кӛн итҥче
(бурычлының ф.и.а.и)
балигъ булган гаилә әгъзаларының ризалыгы бар.

Бурычлының гаилҽ ҽгъзалары турында
мҽгълҥматлар
ф.и.а.и.

Туганлык
дҽрҽҗҽсе

Туу датасы

Паспорт мҽгълҥматлары
Но
мер

Бирелҥ
датасы

Имза

кем
тарафын
нан
бирел
гҽн

М.у.
Җирле ҥзидарә органы башлыгы
___________________________________________________________________________
(ф.и.а.и., имза)
"__" _____________ 20__ ел
Бурычлы ___________________________________________________________________

(ф.и.а.и, имза)
"__" _____________ 20__ел

Искҽрмҽ. Ҽлеге йҿклҽмҽнең һҽрбер бите җирле ҥзидарҽ органы башлыгы һҽм
бурычлы тарафыннан имзалана.

8.2) 2 номерлы кушымтаны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
Кушымта №2
Бҥлекчә җитәкчесенә_____________________,
граждан _________________________-тан(-дан),
(ф.и.а.и.)
_________________________адресы буенча яшәҥче
____________________________________________,
(яшәҥ урыны һәм фактта тору буенча теркәлҥ адресы)
телефон _____________________________________
ГАРИЗА (РАПОРТ)
Миңа, ________________________________________________________________,
(ф.и.а.и.)
паспорт _________ бирелгән ________________________________________________
"__" ____________________ ____ ел, _____________________________торак урыны
алу (сатып алу) ӛчен “Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык һәм
уңайлыклары булган торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итҥ” Россия
Федерациясе дәҥләт
программасының “Федераль законнар белән билгеләнгән
гражданнар категорияләрен
торак белән тәэмин итҥ буенча
дәҥләт
йӛкләмәләрен ҥтәҥ” тӛп чарасының
______________________________________________________________________
(чараның исеме)
чарасы кысаларында дәҥләт торак сертификаты (сыйфат таныкламасы)
__________________________________мәҗбҥри пенсия иминияте системасында
индивидуаль лицевой счетның иминият номеры бирҥегезне ҥтенәм.
(“территориядә” һәм Россия Федерациясе субъектының исеме кҥрсәтелә,
“ябык административ-территориаль берәмлек чикләре артында”кҥрсәтелә
торган ябык административ-территориаль берәмлекләрдән кҥчерелергә тиешле
гражданнардан һәм “Россия Федерациясе территориясендә”кҥрсәтелә торган
“Байконур”комплексы территориясеннән кҥчерелергә тиешле гражданнардан гайре)
Гаилә составы:
хатын (ир) _________________________________________________________,
(ф.и.а.и., туу датасы)
паспорт _________________ бирелгән ________________________________________
"__" ____________________ ____ ел,_________________________________________
мәҗбҥри пенсия иминияте системасында индивидуаль лицевой счетның иминият
номеры,________________________________________________________адресы буенча
яши;
(яшәҥ урыны һәм фактта тору буенча теркәлҥ адресы)
балалар:
__________________________________________________________________________,
(туганлык дәрәҗәсе, ф.и.а.и., туу датасы)
паспорт (туу турында таныклык) _______________бирелгән _____________________
"__" ____________________ ____ ел,_________________________________________
мәҗбҥри пенсия иминияте системасында индивидуаль лицевой счетның иминият
номеры,________________________________________________________адресы буенча
яши;
(яшәҥ урыны һәм фактта тору буенча теркәлҥ адресы)
әти-әниләр:
__________________________________________________________________________,
(туганлык дәрәҗәсе, ф.и.а.и., туу датасы)
паспорт ________________ бирелгән_________________________________________
"__" ____________________ ____ ел,_________________________________________

мәҗбҥри пенсия иминияте системасында индивидуаль лицевой счетның иминият
номеры,_____________________________________________________________________
(яшәҥ урыны һәм фактта тору буенча теркәлҥ адресы)
яши.
Моннан тыш минем белән гаиләнең бҥтән әгъзалары яши:
__________________________________________________________________________,
(туганлык дәрәҗәсе, ф.и.а.и., туу датасы
паспорт (туу турында таныклык) ____________ бирелгән __________________
"__" ____________________ ____ ел, _______________________________________
мәҗбҥри пенсия иминияте системасында индивидуаль лицевой счетның иминият
номеры.
“___” _______________ел дан бирле _____________________________-та(-да)
торак урынына мохтаҗ (торак урыны булдыру ӛчен социаль тҥләҥ алуга хокукка
ия булган торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ) сыйфатында исәптә торам.
Хәзерге вакытта минем һәм гаиләм әгъзаларының Россия Федерацисе
территориясендә даими яшәҥ ӛчен торак урыннарыбыз _________________________.
(кҥрсәтелә:”бар” яки “юк”
Социаль наем шартнамәләре буенча һәм (яки) милек хокукында минеке һәм
(яки) гаиләм әгъзаларыныкы ( мин һәм(яки) алар ия)булган торак урыннарының
булуы турында мәгълҥматлар:

№
п/п

Фами
лия,
исем,
атасы
ның
исеме

Торак
урынының
почта
адресы

Торак
урынның
кҥренеше,
гомуми
мҽйданы,
кв. м
ларда

Файдалануга нигез (социаль наем
шартнамҽсе яки милек хокукы
нигезендҽ), шартнамҽ датасы һҽм
реквизитлары, милек хокукы турында
таныклыкның реквизитлары (кҥчемсез
милек Бердҽм дҽҥлҽт реестрындагы
язмага ярашлы рҽвештҽ милек хокукын
дҽҥлҽт теркҽвенең номеры һҽм датасы)

Минем һәм гаиләм әгъзалары тарафыннан торак урыны алуга яки тӛзҥгә
федераль бюджет, Россия Федерациясе субъекты яки җирле бюджет средстволары
_________________________________________________________________________
(кҥрсәтелә:”алынды” яки “алынмады”, акча средстволары алыну очрагында
тҥләҥне гамәлгә ашырган орган, тҥләҥ датасы һәм суммасы).
Минем һәм (яки) гаиләм әгъзалары тарафыннан торак урыннар белән
аларның торырга яраклы ҥлчәмнәренең кечерәюенә китергән гамәлләр
һәм гражданлык-хокукый килешҥләр_______________________________.
(кҥрсәтелә:”кылынмады”яки“кылынды”
Торак урыннар белән аларның торырга яраклы ҥлчәмнәренең кечерәюенә яки
аларның читләштерелҥенә (алынуына)(бу торак урынның дәҥләт яки ҥзидарәлек
милкенә бушлай алынуыннан гайре) китергән гамәлләр һәм гражданлык-хокукый
килешҥләр турында мәгълҥматлар:

№
п/п

Фами
лия, исем,
атасы
ның
исеме

Торак
урынының
почта
адресы

Торак
урынның
кҥренеше,
гомуми
мҽйданы,
кв. м
ларда

Торак урыннар белҽн аларның торырга
яраклы ҥлчҽмнҽренең кечерҽюенҽ яки
аларның читлҽштерелҥенҽ (алынуына)
китергҽн гамҽл (гражданлык-хокукый
килешҥ) һҽм кҥрсҽтелгҽн гамҽлнең
(килешҥнең) кылыну (эшлҽнҥ) фактын
раслаучы документларның
реквизитлары

Мин һәм гаиләм әгъзалары әлеге мәгълҥматларның дӛреслеген һәм тулылыгын
Раслыйбыз.Тапшырылган
мәгълҥматларның
башкарма
хакимиятнең
федераль
органнарында (федераль дәҥләт органнарында), миграция ӛлкәсендә федераль
дәҥләт контроле (кҥзәтчелеге)буенча башкарма хакимиятнең федераль органын,
дәҥләт теркәве,кадастр һәм картографиясе Федераль хезмәтен дә кертеп,тикшерҥ
ҥткәрҥгә ризалыгыбызны, шулай ук шәхси мәгълҥматларны эшкәртҥгә ризалык
бирәбез.
Мин,___________________________________________________________________,
(ф.и.а.и.)
минем
тарафтан
тапшырылган
гаризага
теркәлгән
мәгълҥматларда
һәм
документларда чынбарлыкка туры килмәҥче һәм дәҥләт торак сертификатын алу
ӛчен нигез булып торган мәгълҥматлар беленҥ
очрагында Россия Федерациясе
законнары нигезендә җаваплылыкка тартылу турында кисәтелдем.
Дәҥләт торак сертификатын (сыйфат таныкламасын) алу һәм файдалану шартлары
белән таныштым, килешәм һәм ҥтәҥне ҥз ӛстемә алам.
__________________________
(гариза бирҥченең ф.и.а.и.)

_______________
(имза)

"__" _______________ 20__ ел

Гаилә әгъзалары гариза белән килешәләр:
____________________________________________
(ф.и.а.и.)
____________________________________________
(ф.и.а.и.)
____________________________________________
(ф.и.а.и.)

_________________________
(имза)
_________________________
(имза)
_________________________
(имза)

Гаризага тҥбәндәге документлар теркәлә:
__________________________________________________________________________;
(документның исеме һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән)
__________________________________________________________________________;
(документның исеме һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән)
__________________________________________________________________________;
(документның исеме һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән)
__________________________________________________________________________.
(документның исеме һәм номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән)

Искҽрмҽлҽр: 1.Балигъ булмаганнар һҽм (яки) хокуктан файдалануга сҽлҽтле
булмаган гаилҽ ҽгъзалары ҿчен гариза (рапорт) белҽн ризалашуга аларның законлы
вҽкиллҽре (химаячелҽре) кул куя.
2. Гариза бирҥченең һҽм аның гаилҽсе ҽгъзаларының имзалары җирле ҥзидарҽ
органының дҽҥлҽт торак сертификатын тапшыруны гамҽлгҽ ашыручы вҽкалҽтле
вазыйфаи затының имзасы һҽм кҥрсҽтелгҽн җирле ҥзидарҽ органы мҿһере белҽн раслана.

8.3) 5.8 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“Шикаятьне карау барышында яки карау нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре раслану
очрагында шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн җаваплы зат,
хезмҽткҽр булган материалларны 2010 елның 27 июлендҽге “Дҽҥлҽт һҽм
ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥне оештыру турындв” 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 11.2 маддҽсенең 1 ҿлешенҽ ярашлы рҽвештҽ тиз арада
прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.”;
8.4) 2.14 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:

2.14.
Ҥзидарҽлек
хезмҽтлҽре
кҥрсҽтелҽ
торган
бҥлмҽлҽргҽ
карата талҽплҽр

Гариза
Бҥлеккҽ
бирелҽ.
Учреждениенең кабул итҥ (эш)
бҥлмҽсе запросны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен ҿстҽл һҽм урындыклар белҽн,
запросны
тутыру
ҥрнҽклҽре
урнаштырылган
мҽгълҥмат
стендлары һҽм хезмҽтне алу ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
белҽн
җиһазландырыла.
Кҥрсҽтелгҽн
объектларга
инвалидлар ҿчен ҥтҥ (керҥ)
мҿмкинлеге
Россия
Федерациясенең
инвалидларны
социаль
яклау
турындагы
законнары нигезендҽ
тҽэмин
ителгҽн.

2010 елның 27
июлендҽге 210ФЗ
номерлы
Федераль закон,
14 маддҽнең 12
пункты

8.5) 2.9 пунктының 4 пунктчасын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“гражданның тҿп чара кысаларында сертификат белҽн таныкланучы
социаль тҥлҽҥне алуга хокуклы затлар ҿчен талҽплҽргҽ туры килмҽве;”;
8.6)2.5 пунктының 5,6 пунктчаларын тҿшереп калдырырга;
8.7) 2.5 пунктының 12 пунктчасын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“тҿп чараның катнашучысы булып торган гражданның һҽм аның
тарафыннан гаилҽ ҽгъзалары сыйфатында кҥрсҽтелгҽн затларның туганлык
мҿнҽсҽбҽтлҽрен раслаучы документлары (никахлашу турында таныклык
(никахны ҿзҥ турында таныклык, гражданлык хҽле актлары язмалары), туу
турында таныклык ( балалары
һҽм гаилҽ хҽле турында кертелгҽн
мҽгълҥматлар белҽн Россия Федерациясе гражданының паспорты битлҽре),
уллыкка алу турында таныклык);”;
8.8) 2.5 пунктын тҥбҽндҽге эчтҽлектҽге 14 пунктча белҽн
тулыландырырга: “Торак урынның социаль наем (махсуслашкан торак
урын наемы) шартнамҽсен ҿзҥ турында йҿклҽмҽ тапшырылган торак урын
ҿчен тҥлҽҥ буенча бирҽчҽкнең булмавы һҽм билҽгҽн торак урынны азат итҥ
яисҽ
милектҽге торак урынны (торак урыннарны) һҽм коммуналь
хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт (ҥзидарҽлек) милкенҽ бушлай читлҽштерҥ (алу) турында
белешмҽ”;
8.9)1.5 пунктының 3 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“Торак алуга социаль тҥлҽҥ – Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2017
елның 30 декабрендҽге 1710 номерлы карары белҽн расланган “Россия
Федерациясе гражданнарын һҽркем алырлык һҽм уңайлыклары булган
торак һҽм коммуналь хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итҥ” Россия Федерациясе
дҽҥлҽт программасының “Федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн гражданнар
категориялҽрен торак белҽн тҽэмин итҥ буенча дҽҥлҽт йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ”
тҿп чарасын тормышка ашыру кысаларында гражданнарны торак белҽн

тҽэмин итҥгҽ дҽҥлҽт финанс ярдҽме формасы, аны алуга хокук дҽҥлҽт торак
сертификаты белҽн таныклана”.
9. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы “Планлаштырыла
торган тҿзелеш турындагы хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн индивидуаль торак
тҿзелеше объекты
яки бакча йорты параметрларының билгелҽнгҽн
параметрларга туры килҥе (туры килмҽве) һҽм индивидуаль торак тҿзелеше
объектын яки бакча йортын җир кишҽрлегендҽ урнаштыруга рҿхсҽт ителҥ
(рҿхсҽт ителмҽҥ) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте
кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында” 23пи номерлы
карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
9.1) 2.9 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
2.9.
Планлаштырыла торган тҿзелеш турындагы РФ
Ҥзидарҽлек
хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн индивидуаль торак Кодексының
хезмҽте
тҿзелеше объекты
яки бакча йорты (29.12.2004
кҥрсҽтҥне
параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга №190-ФЗ)
туктату
туры килмҽве һҽм индивидуаль торак 51.1
(туктатып
тҿзелеше объектын яки бакча йортын җир маддҽсенең
тору)
яки кишҽрлегендҽ урнаштыруга рҿхсҽт ителмҽҥ 10 ҿлеше
кире
кагу турында хҽбҽрнамҽ
ҿчен
тҿзҥчегҽ шул очракта җибҽрелҽ, ҽгҽр:
нигезлҽрнең
1) планлаштырыла торган тҿзелеш турындагы
тулы
хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн индивидуаль торак
исемлеге
тҿзелеше объекты
яки бакча йорты
параметрлары рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең,
капиталь
тҿзелеш
объектларын
реконструкциялҽҥнең җирдҽн файдалану һҽм
каралты-кура, биналар салу кагыйдҽлҽре,
территорияне
планлаштыру
буенча
документация
белҽн
билгелҽнгҽн
чик
параметрларына яки капиталь
тҿзелеш
объектлары параметрларына ҽлеге Кодекс,
башка
федераль
законнар
белҽн
билгелҽнгҽн һҽм планлаштырылган тҿзелеш
турында хҽбҽрнамҽ кергҽн датага гамҽлдҽге
мҽҗбҥри талҽплҽргҽ туры килмҽсҽ;
2)
планлаштырыла
торган
тҿзелеш
турындагы
хҽбҽрнамҽдҽ
кҥрсҽтелгҽн
индивидуаль торак тҿзелеше объекты яки
бакча йортын урнаштыру җир кишҽрлеген
рҿхсҽт ителгҽн файдалану кҥренешлҽре һҽм
(яки) планлаштырылган тҿзелеш турында
хҽбҽрнамҽ кергҽн датага гамҽлдҽге Россия
Федерациясенең җир һҽм бҥтҽн законнары
нигезендҽ билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽр
белҽн

ярашлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителмҽсҽ;
3)
планлаштырыла
торган
тҿзелеш
турындагы хҽбҽрнамҽ җир кишҽрлегенҽ
хокукы юклыктан тҿзҥче булмаган зат
тарафыннан бирелсҽ яки җибҽрелсҽ;
4) Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексының 51.1 маддҽсенең 9 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн срокта Россия Федерациясе
субъекты башкарма хакимиятенең мҽдҽни
мирас
объектларын
саклау
ҿлкҽсендҽ
вҽкалҽтле органыннан индивидуаль торак
тҿзелеше объекты
яки бакча йортының
тышкы кыяфҽте тасвирламасының тарихи
җирлекне саклау предметына һҽм капиталь
тҿзелеш
объектлары
архитектура
чишелешлҽренҽ карата шҽһҽр тҿзелеше
регламенты белҽн федераль яки тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге тарихи җирлек территориясе
чиклҽрендҽ урнашкан территория зонасына
туры китереп билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
килмҽве турында хҽбҽрнамҽ керсҽ.
9.2) 2.5 пунктын тҥбҽндҽге эчтҽлектҽге
9) пунктчасы белҽн
тулыландырырга:
“9) Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 8 ҿлешенең 3
пунктында һҽм 7 ҿлешенең 2 пунктында кҥздҽ тотылган хҽбҽрнамҽлҽрне
тҿзҥчегҽ юллау ысулы.”;
9.3) 1.5 пунктының 3 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“техник заказ бирҥче – тҿзҥче тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн һҽм тҿзҥче
исеменнҽн
инженерлык
эзлҽнҥлҽрен
башкару
турында,
проект
документациясе ҽзерлҽҥ турында, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау, сҥтҥ турында шартнамҽлҽр тҿзи,
кҥрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен
ҥтҽҥгҽ заданиелҽр ҽзерли,
инженерлык
эзлҽнҥлҽрен башкаручы һҽм (яки) проект документациясен ҽзерлҽҥне
гамҽлгҽ ашыручы, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
капиталь ремонтлау, сҥтҥне башкаручы затларга кҥрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен
ҥтҽҥ ҿчен материаллар һҽм документлар бирҽ, проект документациясен
раслый, капиталь тҿзелеш объектларын кулланылышка кертҥгҽ рҿхсҽт алу
ҿчен кирҽкле документларны имзалый,
шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге
турындагы законнарда кҥздҽ тотылган башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра
(алга таба – техник заказ бирҥченең функциялҽре). Техник заказ бирҥченең
функциялҽре
инженерлык
эзлҽнҥлҽре,
архитектура-тҿзелеш
проектлаштыруы, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
капиталь ремонтлау, сҥтҥ (җимерҥ) ҿлкҽсендҽ, Россия Федерациясе Шҽһҽр

тҿзелеше кодексының 47 маддҽсенең 2.1 ҿлешендҽ, 48 маддҽсенең 4.1
ҿлешендҽ, 52 маддҽсенең 2.1 һҽм 2.2 ҿлешлҽрендҽ, 55.31 маддҽсенең 5 һҽм 6
ҿлешлҽрендҽ кҥздҽ тотылган очраклардан гайре, фҽкать тиңдҽшле
ҥзкҿйлҽнҥле оешма ҽгъзасы тарафыннан гына башкарылырга мҿмкин;”
9.4) 1.5 пунктының 2 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“Гариза бирҥче – дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥче органга яки ҥзидарҽлек
хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥче органга яисҽ 2010 елның 27 июлендҽге “Дҽҥлҽт һҽм
ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥне оештыру турында” 210-ФЗ Федераль
законның 1 маддҽсенең 2 һҽм 3 ҿлешлҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмаларга яки
дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ турында запрос белҽн, шул
исҽптҽн Федераль законның 15.1 маддҽсе белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
телдҽн, язма яки электрон рҽвештҽ чагылдырып Федераль законның 2
маддҽсе 5 пунктында кҥрсҽтелгҽн оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥче физик яки
юридик зат (дҽҥлҽт органнары һҽм аларның территориаль органнарыннан,
дҽҥлҽти бюджеттан тыш фондлар органнары һҽм аларның территориаль
органнарыннан, җирле ҥзидарҽ органнарыннан гайре) яки аларның
вҽкалҽтле вҽкиллҽре;”.
10. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы “Рҿхсҽт (хҽл)
ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥнең
чик параметрларыннан тайпылуга рҿхсҽт бирҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте
кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында” 24пи номерлы
карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
10.1) 2.9 пунктының 7 абзацын яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ: “Рҿхсҽт
(хҽл) ителгҽн тҿзелешнең,
капиталь тҿзелеш
объектларын
реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан тайпылу катларның чик саны,
биналар, каралтылар, корылмаларның чик биеклеге һҽм федераль яки тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ капиталь тҿзелеш
объектлары архитектура чишелешлҽренҽ карата талҽплҽр ҿлешендҽ рҿхсҽт
ителми.”;
10.2) 1.5 пунктының 2 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“Гариза бирҥче – дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥче органга яки ҥзидарҽлек
хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥче органга яисҽ 2010 елның 27 июлендҽге “Дҽҥлҽт һҽм
ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥне оештыру турында” 210-ФЗ Федераль
законның 1 маддҽсенең 2 һҽм 3 ҿлешлҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмаларга яки
дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ турында запрос белҽн, шул
исҽптҽн Федераль законның 15.1 маддҽсе белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
телдҽн, язма яки электрон рҽвештҽ чагылдырып Федераль законның 2
маддҽсе 5 пунктында кҥрсҽтелгҽн оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥче физик яки
юридик зат (дҽҥлҽт органнары һҽм аларның территориаль органнарыннан,
дҽҥлҽти бюджеттан тыш фондлар органнары һҽм аларның территориаль
органнарыннан, җирле ҥзидарҽ органнарыннан гайре) яки аларның
вҽкалҽтле вҽкиллҽре;”;

10.3) 1.5 пунктының 4 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“техник заказ бирҥче – тҿзҥче тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн һҽм тҿзҥче
исеменнҽн инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкару турында, проект
документациясе ҽзерлҽҥ турында, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау, сҥтҥ турында шартнамҽлҽр тҿзи,
кҥрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен
ҥтҽҥгҽ заданиелҽр ҽзерли,
инженерлык
эзлҽнҥлҽрен башкаручы һҽм (яки) проект документациясен ҽзерлҽҥне
гамҽлгҽ ашыручы, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
капиталь ремонтлау, сҥтҥне башкаручы затларга кҥрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен
ҥтҽҥ ҿчен материаллар һҽм документлар бирҽ, проект документациясен
раслый, капиталь тҿзелеш объектларын кулланылышка кертҥгҽ рҿхсҽт алу
ҿчен кирҽкле документларны имзалый,
шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге
турындагы законнарда кҥздҽ тотылган башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра
(алга таба – техник заказ бирҥченең функциялҽре). Техник заказ бирҥченең
функциялҽре
инженерлык
эзлҽнҥлҽре,
архитектура-тҿзелеш
проектлаштыруы, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
капиталь ремонтлау, сҥтҥ (җимерҥ) ҿлкҽсендҽ, Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексының 47 маддҽсенең 2.1 ҿлешендҽ, 48 маддҽсенең 4.1
ҿлешендҽ, 52 маддҽсенең 2.1 һҽм 2.2 ҿлешлҽрендҽ, 55.31 маддҽсенең 5 һҽм
6 ҿлешлҽрендҽ кҥздҽ тотылган очраклардан гайре, фҽкать тиңдҽшле
ҥзкҿйлҽнҥле оешма ҽгъзасы тарафыннан гына башкарылырга мҿмкин;”;
10.4)1.5 пунктының 3 абзацында “капиталь ремонт” сҥзлҽреннҽн соң
“,сҥтҥ” сҥзен ҿстҽргҽ;
11. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы “Реклама
конструкциясен урнаштыру һҽм куллануга рҿхсҽт бирҥ буенча ҥзидарҽлек
хезмҽте кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында” 33пи
номерлы карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
11.1) 2.14 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
2.14.
Ҥзидарҽлек
хезмҽтлҽре
кҥрсҽтелҽ
торган
бҥлмҽлҽргҽ
карата талҽплҽр

Гариза
Бҥлеккҽ
бирелҽ.
Учреждениенең кабул итҥ (эш)
бҥлмҽсе запросны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен ҿстҽл һҽм урындыклар белҽн,
запросны
тутыру
ҥрнҽклҽре
урнаштырылган
мҽгълҥмат
стендлары һҽм хезмҽтне алу ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
белҽн
җиһазландырыла.
Кҥрсҽтелгҽн
объектларга
инвалидлар
ҿчен
ҥтҥ
(керҥ)
мҿмкинлеге
Россия
Федерациясенең
инвалидларны
социаль
яклау
турындагы
законнары нигезендҽ
тҽэмин

2010 елның 27
июлендҽге 210ФЗ
номерлы
Федераль
закон,
14
маддҽнең
12
пункты

ителгҽн.

12.Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы “Авиация эшлҽре,
парашют белҽн сикерҥ, һава судноларының кҥрсҽтмҽ очышлары, пилотсыз
очу аппаратлары очышлары, җирлек территориясе ҿстенҽн бҽйдҽге
аэростатларның кҥтҽрелҥен башкаруга рҿхсҽт бирҥ буенча ҥзидарҽлек
хезмҽте кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында” 34пи
номерлы карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
12.1)2.5 пункты искҽрмҽсендҽ “(юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар
ҿчен)” сҥзлҽреннҽн соң “(булганда).” сҥзе белҽн тулыландырырга;
12.2)2.5 пунктының 9 пунктчасын тҿшереп калдырырга.
13. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы “Муниципаль
берҽмлек чиклҽрендҽ тулысынча яки ҿлешчҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар
буйлап узучы
маршрутлар буенча авыр, эре габаритлы йҿклҽрне
автомобильлҽрдҽ ташуга рҿхсҽт бирҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ
административ регламентын раслау турында” 37пи номерлы карарына
тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
13.1) 2.9 пунктының 9 пунктчасын тҿшереп калдырырга;
13.2) 2.8 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“гариза ҽлеге гаризага кул куярга вҽкалҽте булмаган зат тарафыннан
имзаланган;
гаризада Россия Транспорт министрлыгының
2012 елның 24
июлендҽге “Авыр һҽм (яки) эре габаритлы йҿклҽр ташуны гамҽлгҽ ашыручы
транспорт чарасына автомобиль юллары буйлап хҽрҽкҽт итҥгҽ махсус
рҿхсҽт бирҥ Тҽртибен раслау турында” 258 номерлы Боерыгының 8
пунктында билгелҽнгҽн мҽгълҥматлар юк”;
гаризага Минтранс Боерыгының 9,10 пунктлары талҽплҽренҽ туры
килҽ торган документлар теркҽлмҽгҽн.”;
13.3)2.4 пунктын тҥбҽндҽге эчтҽлектҽге абзац белҽн тулыландырырга:
“бер эш кҿне эчендҽ гадҽттҽн тыш хҽл нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ ҿчен юл тоткан
эре габаритлы һҽм (яки) авыр транспорт чараларын, шулай ук телевидение
компаниялҽренең тҿшерҥ һҽм трансляция ҥткҽрҥгҽ юнҽлгҽн махсуслашкан
транспорт чараларын (тҿшерҥ (съемка) ҥткҽрҥ ҿчен кирҽкле җиһаздан
торучы йҿге булган тҿп һҽм ярдҽмче транспорт чарасыннан (ПТС) торган
кҥчмҽ телевизион станциялҽрне һҽм мобиль энергетика комплексларын
(МЭК)) ашыгыч ҥткҽрҥ буенча гариза керҥ очрагында”;

13.4)1.5 пунктының 6 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: “эре
габаритлы транспорт чарасы – габаритлары йҿк белҽн яки йҿктҽн башка РФ
Хҿкҥмҽтенең 15.04.2011 №272 Карарының 3 номерлы кушымтасына
ярашлы рҽвештҽ транспорт чарасының рҿхсҽт ителгҽн чик габаритларыннан
артып киткҽн транспорт чарасы;”;
13.5) 1.5 пунктының 2 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“авыр транспорт чарасы – массасы йҿк белҽн яки йҿктҽн башка РФ
Хҿкҥмҽтенең 15.04.2011 №272 Карарының 1 номерлы кушымтасына
ярашлы рҽвештҽ транспорт чарасының рҿхсҽт ителгҽн массасыннан артып
киткҽн яки
кҥчҽренҽ йҿклҽнеш РФ Хҿкҥмҽтенең 15.04.2011 №272
Карарының 2 номерлы кушымтасына
ярашлы рҽвештҽ транспорт
чарасының
кҥчҽренҽ рҿхсҽт ителгҽн йҿклҽнештҽн арткан транспорт
чарасы;”;
13.6) Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы 37 номерлы
карарының исемен тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: “Авыр һҽм (яки) эре
габаритлы транспорт чарасының, шулай ук хҽтҽр йҿклҽр ташуны гамҽлгҽ
ашыручы транспорт чарасының автомобиль юллары буйлап хҽрҽкҽт итҥенҽ
рҿхсҽт бирҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ административ
регламентын раслау турында”;
13.7) карарның 1 ҿлешенең 1 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян
итҽргҽ:
“1. Авыр һҽм (яки) эре габаритлы транспорт чарасының, шулай ук
хҽтҽр йҿклҽр ташуны гамҽлгҽ ашыручы транспорт чарасының автомобиль
юллары буйлап хҽрҽкҽт итҥенҽ рҿхсҽт бирҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте
кҥрсҽтҥ административ регламентын расларга (теркҽлҽ).”;
13.8) ҥзидарҽлек хезмҽте кҥрсҽтҥ административ регламентының
исемен тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“Авыр һҽм (яки) эре габаритлы транспорт чарасының, шулай ук хҽтҽр
йҿклҽр ташуны гамҽлгҽ ашыручы транспорт чарасының автомобиль
юллары буйлап хҽрҽкҽт итҥенҽ рҿхсҽт бирҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте
кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында”.
14. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы “Тҿгҽллҽнмҽгҽн
тҿзелеш объектын файдалануга рҿхсҽт бирҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте
кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында” 38пи номерлы
карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
14.1) 2.14 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:

2.14. Ҥзидарҽлек
хезмҽтлҽре
кҥрсҽтелҽ торган
бҥлмҽлҽргҽ
карата талҽплҽр

Гариза
Бҥлеккҽ
бирелҽ. 2010 елның 27
Учреждениенең
кабул итҥ (эш) июлендҽге 210бҥлмҽсе запросны рҽсмилҽштерҥ ФЗ
номерлы
ҿчен ҿстҽл һҽм урындыклар белҽн, Федераль закон,
запросны
тутыру
ҥрнҽклҽре 14 маддҽнең 12
урнаштырылган
мҽгълҥмат пункты
стендлары һҽм хезмҽтне алу ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге белҽн
җиһазландырыла.
Кҥрсҽтелгҽн
объектларга инвалидлар ҿчен ҥтҥ
(керҥ)
мҿмкинлеге
Россия
Федерациясенең
инвалидларны
социаль яклау турындагы законнары
нигезендҽ тҽэмин ителгҽн.
15. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитетының 2019 елның 29 гыйнварындагы “Тҿзелгҽн яки
реконструкциялҽнгҽн индивидуаль торак тҿзелеше объекты яки бакча
йортының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры
килҥе (килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ буенча ҥзидарҽлек хезмҽте
кҥрсҽтҥ административ регламентын раслау турында” 39пи номерлы
карарына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
15.1) 1.5 пунктының 4 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“техник заказ бирҥче – тҿзҥче тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн һҽм тҿзҥче
исеменнҽн инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкару турында, проект
документациясе ҽзерлҽҥ турында, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау, сҥтҥ турында шартнамҽлҽр тҿзи,
кҥрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен
ҥтҽҥгҽ заданиелҽр ҽзерли,
инженерлык
эзлҽнҥлҽрен башкаручы һҽм (яки) проект документациясен ҽзерлҽҥне
гамҽлгҽ ашыручы, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
капиталь ремонтлау, сҥтҥне башкаручы затларга кҥрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен
ҥтҽҥ ҿчен материаллар һҽм документлар бирҽ, проект документациясен
раслый, капиталь тҿзелеш объектларын кулланылышка кертҥгҽ рҿхсҽт алу
ҿчен кирҽкле документларны имзалый,
шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге
турындагы законнарда кҥздҽ тотылган башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра
(алга таба – техник заказ бирҥченең функциялҽре). Техник заказ бирҥченең
функциялҽре
инженерлык
эзлҽнҥлҽре,
архитектура-тҿзелеш
проектлаштыруы, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
капиталь ремонтлау, сҥтҥ (җимерҥ) ҿлкҽсендҽ, Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексының 47 маддҽсенең 2.1 ҿлешендҽ, 48 маддҽсенең 4.1
ҿлешендҽ, 52 маддҽсенең 2.1 һҽм 2.2 ҿлешлҽрендҽ, 55.31 маддҽсенең 5 һҽм
6 ҿлешлҽрендҽ кҥздҽ тотылган очраклардан гайре, фҽкать тиңдҽшле
ҥзкҿйлҽнҥле оешма ҽгъзасы тарафыннан гына башкарылырга мҿмкин;”;
15.2) 1.5 пунктының 3 абзацында после слов “капиталь ремонт”
сҥзлҽреннҽн соң “,сҥтҥ” сҥзен ҿстҽргҽ;

15.3) 1.5 пунктының 2 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
“Гариза бирҥче – дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥче органга яки ҥзидарҽлек
хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥче органга яисҽ 2010 елның 27 июлендҽге “Дҽҥлҽт һҽм
ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥне оештыру турында” 210-ФЗ Федераль
законның 1 маддҽсенең 2 һҽм 3 ҿлешлҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмаларга яки
дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ турында запрос белҽн, шул
исҽптҽн Федераль законның 15.1 маддҽсе белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
телдҽн, язма яки электрон рҽвештҽ чагылдырып Федераль законның 2
маддҽсе 5 пунктында кҥрсҽтелгҽн оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥче физик яки
юридик зат (дҽҥлҽт органнары һҽм аларның территориаль органнарыннан,
дҽҥлҽти бюджеттан тыш фондлар органнары һҽм аларның территориаль
органнарыннан, җирле ҥзидарҽ органнарыннан гайре) яки аларның
вҽкалҽтле вҽкиллҽре;”;
16. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча Интернет
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге
рҽсми
сайтында
һҽм
http://pravo.tatarstan.ru.
веб-адресы
буенча
Интернет
мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрендҽге “Татарстан Республикасының хокукый
мҽгълҥмат рҽсми порталы”нда урнаштырырга.
17. Ҽлеге карарның ҥтҽлешенҽ контрольлек итҥне
Татарстан
Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты
җитҽкчесенең инфраструктураны ҥстерҥ буенча урынбасары Д.Н.Ризаевка
йҿклҽргҽ.
Җитҽкче

Р.Л. Исланов

