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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Балтач 

муниципаль районы территориясендә муниципаль торак фондыннан 

файдалану һәм саклануы, әлеге фондның торак урыннары билгеләнгән 

санитар һәм техник кагыйдәләр һәм нормаларга, законнарның башка 

таләпләренә туры килү-килмәү буенча муниципаль контрольне гамәлгә 

ашыру турында Административ регламентны раслау хакында"  

 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында "2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законынын 20 статьясына туры китерем "Дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик 

затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында" 2008 

елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон, "Гражданнарның 

торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында" 2011 елның 10 октябрендәге 

72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы", Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләренең җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль 

тикшерүдә тотуны гамәлгә ашыру буенча муниципаль функцияләр 

башкаруның административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен 

раслау турында" 2013 ел, 23 апрель, 275 нче карары, Татарстан Республикасы 

Балтач муниципаль районы Уставына нигезләнеп, Татарстан Республикасы 

Балтач район башкарма комитеты карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Балтач 

муниципаль районы территориясендә муниципаль торак фондыннан 

файдалану һәм саклануы, әлеге фондның торак урыннары билгеләнгән 

санитар һәм техник кагыйдәләр һәм нормаларга, кушымта нигезендә 

законнарның башка таләпләренә туры килү-килмәү буенча муниципаль 

контрольне гамәлгә ашыру буенча административ регламентны расларга. 

2. Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитетының 2018 

елның 15 сентябрендәге 300 номерлы «Балтач муниципаль районы 

территориясендә муниципаль торак фондыннан файдалану һәм саклануы, 

әлеге фондның торак урыннарына билгеләнгән санитар һәм техник 

кагыйдәләр һәм нормаларга, законнарның башка таләпләренә туры килү-

килмәү буенча Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру турында 
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Административ регламентны раслау хакында» карарын үз көчен югалткан 

дип танырга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга (pravo.tatarstan.ru) һәм Балтач муниципаль 

районының рәсми сайтында. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан 

Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының төзелеш, архитектура 

һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге җитәкчесенә йөкләргә. 

 

Татарстан Республикасы 

Балтач районы 

башкарма комитет җитәкчесе                                            А. Ф. Хәйретдинов 

 


