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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

05.06.2019            № 473 

2016 елның 24 июнендәге “Муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентларын раслау 

турында”гы Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетының 424 

номерлы Карары (2018 елның 3 маендагы 372 

номерлы, 27 ноябрендәге 1003 номерлы, 2018 елның 

25 мартындагы 265 номерлы Карарлары 

редакциясендә) белән расланган Торак бинаны 

үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру 

турында Карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең Административ регламентына үзгәрешләр 

кертү турында) 

 

2018 елның 27 декабрендәге 558-ФЗ номерлы “Күпфатирлы йортта биналарны 

үзгәртеп төзүне һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны җайга салучы нормаларны 

тәртипкә салу өлешендә Россия Федерациясе Торак кодексына үзгәрешләр кертү 

турында”гы Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

  

      2016 елның 24 июнендәге “Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең Административ 

регламентларын раслау турында”гы Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетының 424 номерлы Карары (2018 елның 3 

маендагы 372 номерлы, 27 ноябрендәге 1003 номерлы карарлары редакциясендә) 

белән расланган Торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру 

турында Карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ 

регламентына (алга таба – регламент) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  



регламент атамасында “торак урыны” сүзләрен “күпфатирлы йорттагы бүлмәләрне” 

сүзләренә алмаштырырга;  

1.1 пунктта “торак урыны” сүзләрен “күпфатирлы йорттагы бүлмәләрне” сүзләренә 

алмаштырырга; 

  

1.5 пунктның 4-5 абзацларында “торак урыны” сүзләрен “күпфатирлы йорттагы 

бүлмәләрне” сүзләренә алмаштырырга;  

2.1 пунктта “торак урыны”  сүзләрен “күпфатирлы йорттагы бүлмәләрне”   

сүзләренә алмаштырырга;  

 

2.3 пунктта “торак урыны” сүзләрен “күпфатирлы йорттагы бүлмәләрне”   

сүзләренә алмаштырырга;  

 

2.9 пунктчасында “торак урыны” сүзләрен “күпфатирлы йорттагы бүлмәләр” 

сүзләренә алмаштырырга.  

 

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 

рәсми сайтында урнаштырырга.  

 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.  

 

 

Җитәкче                                                                                               Р. М. Заһидуллин 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


