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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Балтач шәһәр 
җирлеге башкарма комитетының 2014 елның 24 мартындагы 10 номерлы 

карары белән расланган «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районы Балтач шәһәр җирлеге территориясендә яшәүче юридик затларга, 

шәхси эшмәкәрләргә һәм гражданнарга карата муниципаль торак контролен 
гамәлгә ашыру турында» административ регламентына үзгәрешләр кертү 
турында (2018 елның 16 мартындагы №16, 2018 елның 06 июлендәге №52

редакциясендә)

Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә (2018 елның 3 апреленә 
үзгәрешләр белән), 2003 елның 6 октябрь Федераль закон нигезендә. 2008 
елның 26 декабрендәге 131 - ФЗ номерлы Федераль закон белән «Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 26 декабрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон белән №294- 
ФЗ «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын 
яклау турында», 2018 елның 27 декабрендәге № 558-ФЗ Федераль закон 
нигезендә «Россия Федерациясе Торак кодексына күпфатирлы йортта 
биналарның төзелешен һәм (яки) үзгәртеп коруны җайга сала торган 
нормаларны тәртипкә салу өлешендә үзгәрешләр кертү турында» Балтач 
муниципаль районы Балтач шәһәр җирлеге башкарма комитеты карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Балтач шәһәр 
җирлеге башкарма комитетының 2014 елның 24 мартындагы 10 номерлы 
карары белән расланган «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районы Балтач шәһәр җирлеге территориясендә яшәүче юридик затларга, 
шәхси эшмәкәрләргә һәм гражданнарга карата муниципаль торак контролен 
гамәлгә ашыру турында» административ регламентка түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә:



1.1 административ регламентның 3.3.2 пунктында «әлеге йортта гомуми 
милекне» сүзтезмәсеннән сон «үзгәртеп планлаштыруны гамәлгә ашыру һәм 
(яки) үзгәртеп коруны гамәлгә ашыру тәртибе таләпләрен бозу фактлары 
турында» сүзтезмәсен өстәргә.

2. Әлеге карарны Балтач муниципаль районының рәсми сайтында 
baltasi.tatar.ru һәм, Балтач шәһәр җирлегенең мәгълүмати стендларында 
урнаштыру юлы белән игълан итәргә.

3. Әлеге карар халыкка игълан ителгән көннән үз көченә керә.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә калдырам.
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