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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МАМАДЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.М.Джалиля, д.23/33, г. Мамадыш, 

Республика Татарстан, 422190

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫНЫЦ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ
М.Ж^элил ур, 23/33 й., Мамадыш ш.,

Татарстан Республикасы, 422190

Тел.: (85563) 3-15-00, 3-31-00, факс 3-22-21, e-mail: mamadysh.ikrayona@tatar.ru, www.mamadysh.tatarstan.ru

Постановление Карар
от « О ¥ » О Б _______2019 г.

Мамадыш муниципаль районы» 
муниципаль берэмлегенец жирле 
узидарэ органнары тарафыннан 
курсэтелэ торган дэулэт йэм муниципаль 
хезмэтлэр исемлеге турында

“Дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында” 2010 
елныц 27 июлендэге 210 -  ФЗ санлы Федераль законын, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц “Татарстан Республикасы дэулэт хакимиятенец 
башкарма органнары тарафыннан дэулэт хезмэтлэре курсэту буенча административ 
регламентлар эшлэу Ьэм раслау тэртибен раслау турында Ьэм Татарстан 
Ресубликасы Министрлар Кабинетыныц кайбер карарларына узгэрешлэр керту 
хакында” 2010 ел, 2 ноябрь 880 нче карарын гамэлгэ ашыру максатларында, 
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты 
КАРАР БИРЭ:

1. Теркэлеп килуче тубэндэгелэрне расларга:
«Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берэмлегенец жирле узидарэ 

органнары тарафыннан курсэтелэ торган дэулэт Бэм муниципаль хезмэтлэр 
исемлеген;

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц КФУ филиалы 
аша жирле узидарэ органнары тарафыннан курсэтелэ торган дэулэт Ьэм муниципаль 
хезмэтлэр исемлеген;

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы КФУ филиалында 
комплекслы соратып алу буенча курсэтелмэгэн дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр 
исемлеген.

2. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитеты житэкчесенец “Дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр исемлеген раслау 
турында” 2015 елныц 30 ноябрендэге 1037 номерлы карары уз кочен югалткан дип 
танырга

3. Элеге карарны Мамадыш муницицаль районыныц рэсми интернет- 
сайтында урнаштырырга.

mailto:mamadysh.ikrayona@tatar.ru
http://www.mamadysh.tatarstan.ru
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4. Эл ere карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Мамадыш муниципаль 
районы Башкарма комитеты житэкчесенец беренче урынбасары М. Р. Хужажановка 
йеклэргэ.

Руководитель И.М. Дарземанов
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Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы 

Башкарма комитетынын, 
« OJ» OG 2019ел, № / 6 Z

карары белэн расланган

«Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берэмлегенец 
жцрле узидарэ органнары тарафыннан курсэтелэ торган дэулэт Ьэм муниципаль

хезмэтлэр исемлеге

№
п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

1 Торак бинаны узгэртеп кору Ьэм (яки) узгэртеп планлаштыруны килештеру 
(килештермэу) турында карар кабул иту

2 Бинаны торак урыны, торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы 
йортны авария хэлендэ Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле дип 
тану

3 Торак (торак булмаган) биналарны торак булмаган (торак) биналарга 
кучеру (кучерудэн баш тарту) турында хэбэрнамэ биру

4 Тезелешкэ рехсэт биру
5 Индивидуаль торак тозелеше объекты яки бакча йорты параметрларын 

билгелэнгэн параметрларга Ьэм рехсэт ителгэн (рехсэт ителмэгэн) жир 
кишэрлегендэ индивидуаль торак тезелеше объектын яисэ бакча йортын 
урнаштыруныц рехсэт ителгэн параметрларына туры килу (туры килмэу) 
турында хэбэрнамэ юнэлеше буенча муниципаль хезмэт курсэту

6 Объектны файдалануга тапшыруга рехсэт биру
7 Индивидуаль торак тезелеше яки бакча йортыныц тезелгэн яки узгэртеп 

корылган объекты шэЬэр тезелеше эшчэнлеге турындагы закон талэплэренэ 
туры килу (туры килмэу) турында хэбэрнамэ жцбэру

8 Жир кишэрлегенец шэЬэр тезелеше планын эзерлэу Ьэм биру
9 Жир эшлэре башкаруга ордер (рехсэт) биру
10 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы территориясеннэн 

авиация эшлэрен башкаруга, парашют сикерулэрен башкаруга рехсэт биру

11 Муниципаль торак фондыннан гражданга социаль наем шартнамэсе буенча 
торак урыны биру

12 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 
шартларын яхшыртуга мохтажлар исэбенэ кую

13 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 
шартларын яхшыртуга мохтажлар исэбенэ кую

14 Авыл жирендэ яшэуче гражданнарга, шул исэптэн яшь гаилэлэргэ Ьэм яшь 
белгечлэргэ торак тезу (сатып алу) очен социаль тулэулэр биру
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№
п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

15 «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн 
тээмин иту» ярдэмче программасы буенча исэпкэ кую Ьэм торак сатып алу 
(тезу) ечен социаль тулэу алу хокукы турында таныклык биру

16 Чернобыль АЭСындагы радиация йогынтысына дучар ителгэн 
гражданнарга, «Маяк» житештеру берлэшмэсендэге Ьэлакэтлэргэ Ьэм 
аларга тицлэштерелгэн затларга Дэулэт торак сертификатын исэпкэ кую Ьэм 
биру

17 Торак шартларын яхшыртуга мохтажлар буларак исэпкэ кую Ьэм мэжбури 
кученучелэргэ торак сатып алуга субсидиялэр биру ечен Дэулэт торак 
сертификаты биру

18 «Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» 
программасы буенча исэпкэ кую Ьэм торак сатып алу (тезу) ечен социаль 
тулэу алу хокукы турында таныклык биру

19 Реклама конструкциясен урнаштыруга Ьэм эксплуатациялэугэ рехсэт биру
20 Адреслар биру, узгэрту, гамэлдэн чыгару
21 Документлар кучермэлэренэ Ьэм алардан еземтэлэргэ тугрылык таныклау
22 Нотариаль гамэллэр башкару: васыять таныклыгы яки ышаныч таныклыгы

23 Белешмэ биру (еземтэ)
24 Агач Ьэм куакларны кисугэ, ябалдашларын кыскартуга Ьэм утыртуга рехсэт 

биру
25 Инженерлык челтэрлэре Ьэм коммуникациялэр трассалары схемасын 

килештеру
26 Торак биналарны гражданнар милкенэ тапшырганда документлар 

рэсмилэштеру
27 Территориялэрнец кадастр планында жир кишэрлеге яки жир кишэрлеклэре 

схемасын раслау
28 ЖДр кишэрлеге бируне алдан килештеру
29 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеген даими (вакыты чиклэнмэгэн) 

файдалануга биру
30 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген кучемсез милеккэ тулэусез биру

31 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген кучемсез милеккэ тулэусез тиз 
файдалануга биру

32 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген сатулашу уздырмыйча сату

33 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеген сатулашу уздырмыйча 
арендага биру
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№
п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

34 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген аукцион формасында уткэрелэ 
торган торгларда арендага биру

35 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген жир кишэрлегендэ урнашкан 
биналар, корылмалар милекчелэренэ милеккэ яисэ арендага биру

36 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген аукцион формасында уткэрелэ 
торган торгларда сату юлы белэн милеккэ биру

37 Дэулэт яки муниципаль милкендэ булган Ьэм шэхси милектэ булган 
жирлэрне Иэм (яисэ) жир кишэрлеклэрен кабат булеп биру турында килешу 
тезу

38 Муниципаль милектэ булган жирлэрне яки жир кишэрлеген кулланырга 
рехсэт биру

39 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеклэрен гражданнарга Ьэм 
крестьян (фермер) хужалыкларына крестьян (фермер) хужалыгыныц 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыру ечен шэхси милеккэ (арендага) биру

40 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеген гражданнарга шэхси милеккэ 
(арендага) торак пункт чиклэрендэ шэхси хужалык алый бару ечен биру

41 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген гражданнарга бакчачылык алып 
бару ечен милеккэ (арендага) биру

42 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген дача хужалыгын алып бару ечен 
гражданнарга милеккэ (арендага) биру

43 Хосусый яки муниципаль милектэ булган жир кишэрлеген (авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге жирлэрдэн тыш) бер категориядэн икенче категориягэ 
кучеру хакында карар кабул иту

44 Жир кишэрлеге белэн даими (вакыты чиклэнмэгэн) файдалануны яки жир 
кишэрлегенэ гомерлеккэ билэмэ буенча кучкэн хокукны туктату турында 
карар кабул иту

45 Дир кишэрлеген сатып алу турында Карар кабул иту
46 Кучемсез милек объектларына муниципаль милек реестрыннан еземтэ биру
47 Жир кишэрлеген арендалау шартнамэсенэ узгэрешлэр керту
48 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеклэрендэ хэзинэ эзлэугэ рехсэт 

биру
49 Муниципаль преференциялэр биру
50 Жир кишэрлеклэрен бушлай алу хокукына ия булган затларны исэпкэ кую
51 Муниципаль милектэ булган йэм арендага биру ечен билгелэнгэн кучемсез 

милек объектлары турында мэгълумат биру
52 Муниципаль казнага кергэн милекне арендага тапшыру
53 Муниципаль милектэге жир кишэрлегенэ сервитут билгелэу турында 

килешу тезу
54 Элегрэк приватизациялэнгэн торак биналарны муниципаль милеккэ кучеру
55 Муниципаль реестрга керуче муниципаль милекне арендага биру
56 Жир кишэрлеген шартлы рэвештэ файдалану терен узгэрту
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№
п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

57 Бакчачылык, яшелчэчелек, дача хужалыгы алып баручы коммерциячел 
булмаган оешма эгъзасы булган гражданнарга жир кишэрлеген бушлай 
биру

58 Муниципаль милекне билэмэгэ Ьэм (яки) файдалану ечен кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына тапшыру

59 Бакчачылык, яшелчэчелек, дача хужалыгы алып бару буенча коммерциячел 
булмаган оешма эгъзасы булган гражданнарга уртак милек булган жир 
кишэрлеген биру

60 Муниципаль берэмлекнец муниципаль милкен сату уткэрмичэ тулэусез 
файдалануга тапшыру

61 Килешу тезу хокукын алу буенча уткэрелэ торган сату-алу нэтижэлэре 
буенча муниципаль милек белэн тулэусез файдалану килешуе тезу

62 Объектныц урнашу урынын алдан килештеру турында карар кабул иту
63 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген гражданнарга шэхси милеккэ 

(арендага) индивидуаль торак тезелеше ечен биру
64 Муниципаль милекне арендалау буенча гамэлдэ булган килешуне езу
65 Никах теркэу
66 Уллыкка (кызлыкка) алуны теркэу)
67 Ата булуны билгелэуне теркэу
68 Аерылышуны теркэу
69 Улемне теркэу
70 Бала тууны теркэу
71 Исем узгэртуне теркэу
72 Гражданлык хэле актларын язуга тезэтмэлэр Ьэм узгэрешлэр керту
73 Гражданлык хэле актларын дэулэт теркэвенэ алу турында кабат 

таныклыклар биру
74 Опекага алынган затларны психоневрология тибындагы интернат- 

йортларга стационар хезмэт курсэтугэ жибэру турында карар биру

75 Суд тарафыннан юридик хокуксыз яки чиклэнгэн юридик хокуклы дип 
танылган затларга карата опека Ьэм попечительлек билгелэу

76 Опекадагы затларга гомерлек тулэуне (рента) хэл иту ечен шартнамэ тезу
77 Мемкинлеклэре чиклэнгэн затларныц мэнфэгатлэрен кайгыртып, опекунга 

торак урынын хосусыйлаштыруга рехсэт биру
78 Опекунга опека астындагы кешенец торагын тапшыруны, тулэп вакытлыча 

торуны (наем) рехсэт иту
79 Опекадагы затлар карамагындагы милекне сату-алу килешулэренэ рехсэт 

биру
80 Опекунга,опека астындагы затны,яшэу урыны узгэргэн очракта, 

регистрацион учеттан тешеругэ рехсэт биру

l
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№
п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

81 Опекунга яки тэрбиячегэ опекадагы затнын, мирас хокукына керуне рехсэт 
иту

82 Опекунга яки тэрбиячегэ опекадагы затнын, саклык счетыннан файдалануга 
рехсэт биру

83 Суд тарафыннан юридик хокуксыз яки чиклэнгэн юридик хокуклы дип 
танылган, стационар хезмэт курсэту психоневрологик типтагы 
интернатларда яшэуче затларны, Россия территориясендэ даими яшэуче 
гражданнарныц гаилэлэренэ вакытлыча биру момкинлеге турында бэялэмэ 
биру

84 Балигъ булмаган зат исеменнэн сату-алу остенлекле хокукыннан баш 

тартуга алдан рехсэт алу

85 Ятим балалар Ьэм ата-ана каравыннан мэхрум калган балалар ечен 

оешмаларда булган балаларны Россия Федерациясе территориясендэ 

даими яшэуче балигъ булган гражданнар гаилэлэренэ вакытлыча 

тапшыру мемкинлеге турында бэялэмэ биру

86 Балигъ булмаган балаларныц кучемсез милкен алу килешулэре ечен алдан 
рехсэт алу

87 Ундурт яшькэ житмэгэн балаларныц исеме йэм (яки) фамилиясен узгэртугэ 
рехсэт биру

88 Россия Федерациясе территориясендэ даими яшэуче балигъ булган 
гражданнарга уллыкка алу мемкинлеге турында бэялэмэ биру

89 Балигъ булмаган затларны ирекле (тулысынча юридик хокуклы дип 
белдеру - эмансипация) иту карарын кабул иту

90 Балигъ булмаган затларга караган кучемсез милекне сату-алу эшлэре 

буенча килешулэрне тормышка ашыруга алдан рехсэт биру

91 Балигъ булмаганнар катнашында кредит средстволарын файдаланып торак 
алуга Ьэм аларны залогка тапшыруга(ипотека) алдан рехсэт биру

92 Балигъ булмаганнарныц акчалата елешен алуга законлы вэкилгэ рехсэт биру
93 Y3 йеклэмэлэрен тулэуле нигездэ утэуче опекуннарга яисэ 

попечительлэргэ, тэрбиягэ бала алган ата- аналарга баланы тоту,
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№
п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

тэрбиягэ бала алган ата- аналарга хезмэт ечен булган тэлэулэрне 

билгелэу

94 Уналты яшькэ ждтмэгэн затка (затларга) никахлашуга рехсэт биру
95 Россия Федерациясе территориясендэ даими яшэуче гражданнарга 

(тулэуле Ьэм тулэусез шартларда ятим балалар, ата- ана тэрбиясеннэн 
мэхрум калган балалар естеннэн опекунлык (попечительлек) билгелэу яки 
опекун (попечитель) булу мвмкинлеге турында бэялэмэ биру

96 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булегендэ архив белешмэлэрен, архив еземтэлэрен, 
архив документлары кучермэлэрен биру

97 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булегендэ сакланучы Бэм муниципаль милеккэ 
кертелгэн архив фондлары буенча архив белешмэлэре, архив еземтэлэре, 
архив документлары кучермэлэре биру

98 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булегендэ сакланучы Ьэм дэулэт милкенец уку залында 
эшлэу ечен архив документларын биру

99 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитеты архив булегендэ сакланучы уку залында эшлэу ечен архив 
документларын биру буенча муниципаль хезмэт курсэту

100 Архивлар эше барышында юридик затларга методик Ьэм практик ярдэм 
курсэту Ьэм эш башкаруда документлар оештыру буенча муниципаль хезмэт 
курсэту

101 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булегендэ дэулэт милкенэ кертелгэн Ьэм саклана торган 
архив документларыныц урнашу урыны буенча дэулэт хезмэте курсэту

102 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булегендэ муниципаль милеккэ кертелгэн Ьэм саклана 
торган архив документларыныц урнашу урыны мэсьэлэлэре буенча 
муниципаль хезмэт курсэту

103 Муниципаль архивка саклау ечен ликвидациялэнуче оешмаларныц шэхси 
составы буенча документлар кабул иту буенча муниципаль хезмэт курсэту

104 Мэктэпкэчэ белем биру буенча теп гомуми белем программасын (балалар 
бакчалары) тормышка ашыручы мэгариф учреждениелэренэ балаларны 
исэпкэ кую Ьэм теркэу)
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Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы 

Башкарма комитетыныц 
«О f  » О G 2019ел, №/  £  

карарына кушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц KOY филиалы аша 
Жирле узидарэ органнары курсэтэ торган дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр

курсэтунец исемлеге

№
п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

1 Торак бинаны узгэртеп кору Ьэм (яки) узгэртеп планлаштыруны килештеру 
(килештермэу) турында карар кабул иту

2 Бинаны торак урыны, торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы 
йортны авария хэлендэ Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле дип 
тану

3 Торак (торак булмаган) биналарны торак булмаган (торак) биналарга 
кучеру (кучерудэн баш тарту) турында хэбэрнамэ биру

4 Тезелешкэ рехсэт биру
5 Индивидуаль торак тезелеше объекты яки бакча йорты параметрларын 

билгелэнгэн параметрларга Ьэм рохсэт ителгэн (рехсэт ителмэгэн) жир 
кишэрлегендэ индивидуаль торак тезелеше объектын яисэ бакча йортын 
урнаштыруныц рехсэт ителгэн параметрларына туры килу (туры килмэу) 
турында хэбэрнамэ биру буенча муниципаль хезмэт курсэту

6 Объектны файдалануга тапшыруга рехсэт биру
7 Индивидуаль торак тезелеше яки бакча йортыныц тезелгэн яки узгэртеп 

корылган объекты шэЬэр тезелеше эшчэнлеге турындагы закон талэплэренэ 
туры килу (туры килмэу) турында хэбэрнамэ жибэру

8 >Кир кишэрлегенец шэЬэр тезелеше планын эзерлэу Ьэм биру
9 Ж̂ ир эшлэре башкаруга ордер (рехсэт) биру
10 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы территориясеннэн 

авиация эшлэрен башкаруга, парашют сикерулэрен башкаруга рехсэт биру

11 Муниципаль торак фондыннан гражданга социаль наем шартнамэсе буенча 
торак урыны биру

12 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 
шартларын яхшыртуга мохтажлар исэбенэ кую

13 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 
шартларын яхшыртуга мохтажлар исэбенэ кую

14 Авыл жирендэ яшэуче гражданнарга, шул исэптэн яшь гаилэлэргэ Ьэм яшь 
белгечлэргэ торак тезу (сатып алу) ечен социаль тулэулэр биру
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№
п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

15 «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн 
тээмин иту» ярдэмче программасы буенча исэпкэ кую Ьэм торак сатып алу 
(тезу) ечен социаль тулэу алу хокукы турында таныклык биру

16 Чернобыль АЭСындагы радиация йогынтысына дучар ителгэн 
гражданнарга, «Маяк» жцтештеру берлэшмэсендэге Ьэлакэтлэргэ Ьэм 
аларга тицлэштерелгэн затларга Дэулэт торак сертификатын исэпкэ кую Ьэм 
биру

17 Торак шартларын яхшыртуга мохтаждар буларак исэпкэ кую Ьэм мэжбури 
кученучелэргэ торак сатып алуга субсидиялэр биру ечен Дэулэт торак 
сертификаты биру

18 «Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» 
программасы буенча исэпкэ кую Ьэм торак сатып алу (тезу) ечен социаль 
тулэу алу хокукы турында таныклык биру

19 Реклама конструкциясен урнаштыруга Ьэм эксплуатациялэугэ рохсэт биру
20 Адреслар биру, узгэрту, гамэлдэн чыгару
21 Документлар кучермэлэренэ Ьэм алардан оземтэлэргэ тугрылык таныклау
22 Нотариаль гамэллэр башкару: васыять таныклыгы яки ышаныч таныклыгы

23 Белешмэ биру (еземтэ)
24 Агач Ьэм куакларны кисугэ, ябалдашларын кыскартуга Ьэм утыртуга рохсэт 

биру
25 Инженерлык челтэрлэре Ьэм коммуникациялэр трассалары схемасын 

килештеру
26 Торак биналарны гражданнар милкенэ тапшырганда документлар 

рэсмилэштеру
27 Территориялэрнец кадастр планында жир кишэрлеге яки жир кишэрлеклэре 

схемасын раслау
28 ЖДр кишэрлеге бируне алдан килештеру
29 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеген даими (вакыты чиклэнмэгэн) 

файдалануга биру
30 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген кучемсез милеккэ тулэусез биру

31 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген кучемсез милеккэ тулэусез тиз 
файдалануга биру

32 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген сатулашу уздырмыйча сату

33 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеген сатулашу уздырмыйча 
арендага биру
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№
п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

34 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген аукцион формасында уткэрелэ 
торган торгларда арендага биру

35 Муниципаль милектэге жцр кишэрлеген жир кишэрлегендэ урнашкан 
биналар, корылмалар милекчелэренэ милеккэ яисэ арендага биру

36 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген аукцион формасында уткэрелэ 
торган торгларда сату юлы белэн милеккэ биру

37 Дэулэт яки муниципаль милкендэ булган Ьэм шэхси милектэ булган 
жирлэрне Ьэм (яисэ) жир кишэрлеклэрен кабат булеп биру турында килешу 
тезу

38 Муниципаль милектэ булган жирлэрне яки жир кишэрлеген кулланырга 
рохсэт биру

39 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеклэрен гражданнарга Ьэм 
крестьян (фермер) хужалыкларына крестьян (фермер) хужалыгыныц 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыру ечен шэхси милеккэ (арендага) биру

40 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеген гражданнарга шэхси милеккэ 
(арендага) торак пункт чиклэрендэ шэхси хужалык алып бару ечен биру

41 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген гражданнарга бакчачылык алып 
бару ечен милеккэ (арендага) биру

42 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген дача хужалыгын алып бару ечен 
гражданнарга милеккэ (арендага) биру

43 Хосусый яки муниципаль милектэ булган жир кишэрлеген (авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге жирлэрдэн тыш) бер категориядэн икенче категориягэ 
кучеру хакында карар кабул иту

44 Жир кишэрлеге белэн даими (вакыты чиклэнмэгэн) файдалануны яки жир 
кишэрлегенэ гомерлеккэ билэмэ буенча кучкэн хокукны туктату турында 
карар кабул иту

45 Жир кишэрлеген сатып алу турында Карар кабул иту
46 Кучемсез милек объектларына муниципаль милек реестрыннан еземтэ биру
47 Жир кишэрлеген арендалау шартнамэсенэ узгэрешлэр керту
48 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеклэрендэ хэзинэ эзлэугэ рохсэт 

биру
49 Муниципаль преференциялэр биру
50 Жир кишэрлеклэрен бушлай алу хокукына ия булган затларны исэпкэ кую
51 Муниципаль милектэ булган Ьэм арендага биру ечен билгелэнгэн кучемсез 

милек объектлары турында мэгълумат биру
52 Муниципаль казнага кергэн милекне арендага тапшыру
53 Муниципаль милектэге жир кишэрлегенэ сервитут билгелэу турында 

килешу тезу
54 Элегрэк приватизациялэнгэн торак биналарны муниципаль милеккэ кучеру
55 Муниципаль реестрга керуче муниципаль милекне арендага биру
56 Жир кишэрлеген шартлы рэвештэ файдалану терен узгэрту
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п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

57 Бакчачылык, яшелчэчелек, дача хуждлыгы алып баручы коммерциячел 
булмаган оешма эгъзасы булган гражданнарга ж;ир кишэрлеген бушлай 
биру

58 Муниципаль милекне билэмэгэ Ьэм (яки) файдалану ечен кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына тапшыру

59 Бакчачылык, яшелчэчелек, дача хуж;алыгы алып бару буенча коммерциячел 
булмаган оешма эгъзасы булган гражданнарга уртак милек булган я?ир 
кишэрлеген биру

60 Муниципаль берэмлекнец муниципаль милкен сату уткэрмичэ тулэусез 
файдалануга тапшыру

61 Киленгу тезу хокукын алу буенча уткэрелэ торган сату-алу нэтиж;элэре 
буенча муниципаль милек белэн тулэусез файдалану килешуе тезу

62 Объектныц урнашу урынын алдан килештеру турында карар кабул иту
63 Муниципаль милектэге л?ир кишэрлеген гражданнарга шэхси милеккэ 

(арендага) индивидуаль торак тезелеше ечен биру
64 Муниципаль милекне арендалау буенча гамэлдэ булган килешуне езу
65 Никах теркэу
66 Уллыкка (кызлыкка) алуны теркэу)
67 Ата булуны билгелэуне теркэу
68 Аерылышуны теркэу
69 Улемне теркэу
70 Бала тууны теркэу
71 Исем узгэртуне теркэу
72 Гражданлык хэле актларын язуга тезэтмэлэр Ьэм узгэрешлэр керту
73 Г ражданлык хэле актларын дэулэт теркэвенэ алу турында кабат 

таныклыклар биру
74 Опекага алынган затларны психоневрология тибындагы интернат- 

йортларга стационар хезмэт курсэтугэ жибэру турында карар биру

75 Суд тарафыннан юридик хокуксыз яки чиклэнгэн юридик хокуклы дип 
танылган затларга карата опека Ьэм попечительлек билгелэу

76 Опекадагы затларга гомерлек тулэуне (рента) хэл иту ечен шартнамэ тезу
77 Мемкинлеклэре чиклэнгэн затларныц мэнфэгатлэрен кайгыртып, опекунга 

торак урынын хосусыйлаштыруга рехсэт биру
78 Опекунга опека астындагы кешенец торагын тапшыруны, тулэп вакытлыча 

торуны (наем) рехсэт иту
79 Опекадагы затлар карамагындагы милекне сату-алу килешулэренэ рехсэт

6иру______________________________ ;_______________________________
80 Опекунга,опека астындагы затны,яшэу урыны узгэргэн очракта, 

регистрацион учеттан тешеругэ рехсэт биру
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№
п/п

Хезмэтлэрнец атамасы

81 Опекунга яки тэрбиячегэ опекадагы затныц мирас хокукына керуне рехсэт 
иту

82 Опекунга яки тэрбиячегэ опекадагы затныц саклык счетыннан файдалануга 
рохсэт биру

83 Суд тарафыннан юридик хокуксыз яки чиклэнгэн юридик хокуклы дип 
танылган, стационар хезмэт курсэту психоневрологик типтагы 
интернатларда яшэуче затларны, Россия территориясендэ даими яшэуче 
гражданнарныц гаилэлэренэ вакытлыча биру момкинлеге турында бэялэмэ 
биру

84 Балигъ булмаган зат исеменнэн сату-алу естенлекле хокукыннан баш 

тартуга алдан рохсэт алу

85 Ятим балалар Ьэм ата-ана каравыннан мэхрум калган балалар ечен 

оешмаларда булган балаларны Россия Федерациясе территориясендэ 

даими яшэуче балигъ булган гражданнар гаилэлэренэ вакытлыча 

тапшыру момкинлеге турында бэялэмэ биру

86 Балигъ булмаган балаларныц кучемсез милкен алу килешулэре ечен алдан 
рехсэт алу

87 Ундурт яшькэ зцитмэгэн балаларныц исеме Ьэм (яки) фамилиясен узгэртугэ 
рехсэт биру

88 Россия Федерациясе территориясендэ даими яшэуче балигъ булган 
гражданнарга уллыкка алу момкинлеге турында бэялэмэ биру

89 Балигъ булмаган затларны ирекле (тулысынча юридик хокуклы дип 
белдеру - эмансипация) иту карарын кабул иту

90 Балигъ булмаган затларга караган кучемсез милекне сату-алу эшлэре 

буенча килешулэрне тормышка ашыруга алдан рехсэт биру

91 Балигъ булмаганнар катнашында кредит средстволарын файдаланып торак 
алуга Ьэм аларны залогка тапшыруга(ипотека) алдан рехсэт биру

92 Балигъ булмаганнарныц акчалата елешен алуга законлы вэкилгэ рехсэт биру
93 Уз йеклэмэлэрен тулэуле нигездэ утэуче опекуннарга яисэ 

попечительлэргэ, тэрбиягэ бала алган ата- аналарга баланы тоту,

I
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Хезмэтлэрнец атамасы

тэрбиягэ бала алган ата- аналарга хезмэт ечен булган тэлэулэрне 

билгелэу

94 Уналты яшькэ ж;итмэгэн затка (затларга) никахлашуга рехсэт биру
95 Россия Федерациясе территориясендэ даими яшэуче гражданнарга 

(тулэуле Ьэм тулэусез шартларда ятим балалар, ата- ана тэрбиясеннэн 
мэхрум калган балалар естеннэн опекунлык (попечительлек) билгелэу яки 
опекун (попечитель) булу момкинлеге турында бэялэмэ биру

96 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булегендэ архив белешмэлэрен, архив еземтэлэрен, 
архив документлары кучермэлэрен биру

97 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булегендэ сакланучы Ьэм муниципаль милеккэ 
кертелгэн архив фондлары буенча архив белешмэлэре, архив еземтэлэре, 
архив документлары кучермэлэре биру

98 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булегендэ сакланучы Ьэм дэулэт милкенец уку залында 
эшлэу ечен архив документларын биру

99 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитеты архив булегендэ сакланучы уку залында эшлэу ечен архив 
документларын биру буенча муниципаль хезмэт курсэту

100 Архивлар эше барышында юридик затларга методик Ьэм практик ярдэм 
курсэту Ьэм эш башкаруда документлар оештыру буенча муниципаль хезмэт 
курсэту

101 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булегендэ дэулэт милкенэ кертелгэн Ьэм саклана торган 
архив документларыныц урнашу урыны буенча дэулэт хезмэте курсэту

102 Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булегендэ муниципаль милеккэ кертелгэн Ьэм саклана 
торган архив документларыныц урнашу урыны мэсьэлэлэре буенча 
муниципаль хезмэт курсэту

103 Муниципаль архивка саклау ечен ликвидациялэнуче оешмаларныц шэхси 
составы буенча документлар кабул иту буенча муниципаль хезмэт курсэту

104 Мэктэпкэчэ белем биру буенча теп гомуми белем программасын (балалар 
бакчалары) тормышка ашыручы мэгариф учреждениелэренэ балаларны 
исэпкэ кую Ьэм теркэу)
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Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы 

Башкарма комитетыньщ 
«о /  » о G 2019ел, № / £  JL 

Карарына кушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц дэулэт Ьэм 
муниципаль хезмэтлэр курсэту буенча купфункцияле узок филиалы аша 

комплекслы соратып алу буенча курсэтелмэгэн 
дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэту 

исемлеге

1 Ждф эшлэре башкаруга ордер (рохсэт) биру

2 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген аукцион формасында уткэрелэ 
торган торгларда арендага биру

3 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген аукцион формасында уткэрелэ 
торган торгларда сату юлы белэн милеккэ биру

4
Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеклэрен гражданнарга йэм крестьян 
(фермер) хужалыкларына крестьян (фермер) хужалыгыныц эшчэнлеген 
гамэлгэ ашыру ечен шэхси милеккэ (арендага) биру

5 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеген гражданнарга шэхси милеккэ 
(арендага) торак пункт чиклэрендэ шэхси хужалык алып бару ечен биру

6 Муниципаль милектэге жир кишэрлеген гражданнарга бакчачылык алып 
бару ечен милеккэ (арендага) биру

7 Муниципаль милектэ булган жир кишэрлеген гражданнарга шэхси торак 
тезелеше ечен милеккэ (арендага) биру

8 Муниципаль милек реестрына керэ торган муниципаль милекне арендага 
биру

9 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 
шартларын яхшыртуга мохтажлар исэбенэ кую

10 Авыл жирендэ яшэуче гражданнарга, шул исэптэн яшь гаилэлэргэ Ьэм яшь 
белгечлэргэ торак тезу (сатып алу) ечен социаль тулэулэр биру

11
"2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн 
тээмин иту «ярдэмче программасы буенча торак сатып алу (тезу) хокукы 
турында таныклык учетка кую Ьэм биру»


