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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарлары белән расланган төзелеш, 

архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык өлкәсендә муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең аерым 

административ регламентларына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Муниципаль норматив хокукый актларны законнарга туры китерү максатларында, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы уставына туры 

китереп, карар бирәм: 

 

1. «Чернобыль АЭС һәлакәте, «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге һәлакәт һәм 

аларга тиңләштерелгән затларга радиация йогынтысына дучар ителгән 

гражданнарга һәм аларга тиңләштерелгән затларга Дәүләт торак сертификатын 

исәпкә кую һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында " Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 25 гыйнварындагы 15п 

номерлы карарына (29.05.2019 ел, № 185 карары белән кертелгән үзгәрешләр 

белән); 

 Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «торак урыннарына мохтаҗ аерым категория гражданнарны исәпкә 

кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» гы 2019 елның 25 гыйнварындагы 14п номерлы карары (29.05.2019 ел, 

№185пи карары белән кертелгән үзгәрешләр белән)); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «муниципаль торак фондында гражданнарга хезмәт торагы наем 

шартнамәләре буенча торак урыннары бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында " 2019 елның 25 

гыйнварындагы 09пи номерлы карары»; 

 Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә 

һәм яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү буенча 



муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында " 

2019 ел, 25 гыйнвар, 11 нче карары»; 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү «ярдәмче программасы буенча торак сатып алуга (төзүгә) социаль 

түләү алу хокукы турында таныклык бирү һәм исәпкә кую буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 

елның 25 гыйнварындагы 12пи номерлы карары (29.05.2019 ел, № 185п карары 

белән кертелгән үзгәрешләр белән)); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 елның 25 

гыйнварындагы 10пи номерлы карары (29.05.2019 ел, № 185п карары белән 

кертелгән үзгәрешләр белән)); 

 Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннары наем 

шартнамәләре буенча торак урыннары бирүгә мохтаҗ гражданнарны исәпкә алу 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында " 2019 елның 25 гыйнварындагы 08пи номерлы карары»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, № 35пи «җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан 

файдаланучыларга автомобиль юлларының торышы турында мәгълүмат бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында " карары»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел № 38пи «төгәлләнмәгән төзелеш объектын 

файдалануга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында» карарына (29.05.2019 ел, № 185пи карары белән 

кертелгән үзгәрешләр белән)); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №33пи карары белән расланган реклама 

конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (29.05.2019 ел, № 

185п карары белән кертелгән үзгәрешләр белән)); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №26пи карары белән расланган инженерлык 

челтәрләре һәм коммуникацияләре трассалары схемасын килештерү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына үзгәрешләр кертү хакында; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №22п карары белән расланган Торак (торак 

булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдән баш тарту) 

турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына үзгәрешләр кертү хакында); 



Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №23пи «җир кишәрлегендә индивидуаль торак 

төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга 

һәм урнаштыруга (рөхсәт ителмәүгә) туры килү-килмәве турында 

планлаштырылган хәбәрнамәдә күрсәтелгән хәбәрнамәнең ярашуы (туры 

килмәве) турында хәбәрнамә юллау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау хакында» (үзгәрешләр белән) Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

29.01.2019 ел, № 23пи карары, 2019 елның 29 маендагы 185 нче карары белән 

кертелгән); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, № 24пи «рөхсәт ителгән төзелеш объектларын 

төзүнең, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» карарына (29.05.2019 ел, № 185пи карары белән кертелгән үзгәрешләр 

белән)); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №37пи «муниципаль берәмлек чикләрендә җирле 

әһәмияттәге юллар буенча тулысынча яки өлешчә уза торган маршрутлар буенча 

авыр йөкләрне, зур габаритлы йөкләрне автомобиль йөртүгә рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 

(29.05.2019 ел, № 185пи карары белән кертелгән үзгәрешләр белән)); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №27пи «ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп 

гамәлгә ашырыла торган индивидуаль торак төзелеше объектын төзү 

(реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкарылуын раслаучы документ бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында " гы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 29.01.2019 ел, № 27пи карары»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №31пи «җир эшләре башкаруга ордер (рөхсәт) бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында " карары»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №25пи «җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын 

әзерләү һәм бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында " карары»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №11п карары «Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, 

шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу) өчен 

социаль түләүләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында"»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №28пи «җир кишәрлеген сайлау актын килештерү 



буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында " карары»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №29пи «җирлекнең (шәһәр округының) Генераль 

планыннан өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында " карары)»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, № 39пи «төзелгән яки үзгәртеп корылган 

индивидуаль торак төзелеше объектының яки бакча йортының шәһәр төзелеше 

эшчәнлеге турындагы закон таләпләренә туры килү-килмәве турында хәбәрнамә 

юллау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» карары (29.05.2019 ел, № 185пи карары белән кертелгән үзгәрешләр 

белән) ); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №34пи «авиация эшләрен, парашют сикерүләрен, 

һава судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратларының 

очышларын, җирлек территориясенә бәйле аэростатларны күтәрү өчен рөхсәтләр 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» (29.05.2019 ел, № 185пи карары белән кертелгән үзгәрешләр белән) 

түбәндәге үзгәрешләрне раслау турында": 

1.1) 5.4 пунктта «муниципаль хезмәткәр,» сүзләреннән соң «күп функцияле үзәк, 

аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәр, оешмалар, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар, аларның 

җитәкчеләре һәм (яисә) хезмәткәрләре " сүзләрен өстәргә,»; 

1.2) 5.3 пунктта «муниципаль хезмәт күрсәтүче органга кергән шикаять» 

сүзләреннән соң, шулай ук «муниципаль хезмәт күрсәтүче органның баш тартуы» 

сүзләреннән соң «күп функцияле үзәк, күп функцияле үзәкне гамәлгә куючы, 

оешмалар, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлешендә каралган " сүзләрен өстәргә»; 

1.3) 5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Шикаять язма формада кәгазьдә, электрон формада район башкарма комитетына, 

күпфункцияле үзәккә яки күп функцияле үзәкне гамәлгә куючы органга, 

оешмаларга тапшырыла, ул 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган»; 

1.4) 5.1 пунктта 

 1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Район Башкарма комитеты җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаять район Советына бирелә; күпфункцияле үзәк хезмәткәре - 

аның җитәкчесенә, күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә 

шикаятьләр, аны гамәлгә куючы яисә Татарстан Республикасы норматив хокукый 

акты вәкаләтле вазыйфаи затка шикаятьләр; оешма хезмәткәрләренең 27.07.2010 

ел, №210 - ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр.»; 

1 пунктчага "27.07.2010 ел, № 210 - ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында 

күрсәтелгән соратып алу" сүзләрен өстәргә;»; 



2,5,7,9 пунктчаларын түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

«Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) 

күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

бирү, шикаять бирелә торган күпфункцияле үзәккә һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, мөмкин;»; 

         7 пунктта «Башкарма комитетның вазыйфаи заты» сүзләреннән соң 

"күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар яки аларның хезмәткәрләре" 

сүзләрен өстәргә»; 

1.4) 5.7 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә җавапта район Башкарма комитеты, Күп функцияле үзәк тарафыннан яисә 

27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешма тарафыннан, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатларында гамәлгә 

ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук бирелгән 

уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм дәүләт яисә муниципаль хезмәт алу 

максатларында гариза бирүчегә кылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат 

күрсәтелә.»; 

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат 

системасында булган мәгълүматларны бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2019 ел, 29 гыйнвар, 30 

нчы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертү хакында " 2019 ел, 29 гыйнвар, 30 нчы 

карары:  

2.1) 2.5 пунктның 4 пунктчасы, 2.9 пунктының 2 пунктчасы төшереп калдырырга; 

2.2)2.10 пунктчасын түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

«Мәгълүмат системасында булган белешмәләр түләүсез Россия Федерациясе 

дәүләт хакимияте органнары, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 

хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, күчемсез мөлкәт объектларын 

исәпкә алу, Дәүләт һәм муниципаль милекне исәпкә алу буенча оешмалар 

(органнар), ә федераль законнарда каралган очракларда физик һәм юридик затлар 

запрослары буенча бирелә.»; 

2.3)5.7 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә җавапта район Башкарма комитеты, Күп функцияле үзәк тарафыннан яисә 

27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешма тарафыннан, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатларында гамәлгә 

ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук бирелгән 

уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм дәүләт яисә муниципаль хезмәт алу 

максатларында гариза бирүчегә кылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат 

күрсәтелә.»; 



2.4)5.4 пунктта «муниципаль хезмәткәр,» сүзләреннән соң «күпфункцияле үзәк, 

аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәр, оешмалар, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар, аларның 

җитәкчеләре һәм (яисә) хезмәткәрләре " сүзләрен өстәргә,»; 

2.5) 5.3 пунктта «муниципаль хезмәт күрсәтүче органга кергән шикаять» 

сүзләреннән соң, шулай ук «муниципаль хезмәт күрсәтүче органның баш тартуы» 

сүзләреннән соң «күпфункцияле үзәк, күп функцияле үзәкне гамәлгә куючы, 

оешмалар, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлешендә каралган " сүзләрен өстәргә»; 

2.6)5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Шикаять язма формада кәгазьдә, электрон формада район башкарма комитетына, 

күпфункцияле үзәккә яки күп функцияле үзәкне гамәлгә куючы органга, 

оешмаларга тапшырыла, ул 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган»; 

2.7) 5.1 пунктында 

 1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Район Башкарма комитеты җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаять район Советына бирелә; күпфункцияле үзәк хезмәткәре - 

аның җитәкчесенә, күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә 

шикаятьләр, аны гамәлгә куючы яисә Татарстан Республикасы норматив хокукый 

акты вәкаләтле вазыйфаи затка шикаятьләр; оешма хезмәткәрләренең 27.07.2010 

ел, №210 - ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр.»; 

2.8)1 пунктчага "27.07.2010 ел, № 210 - ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында 

күрсәтелгән соратып алу" сүзләрен өстәргә;»; 

2.9)2,5,7,9,10 пунктчалар түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

«Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) 

күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

бирү, шикаять бирелә торган күпфункцияле үзәккә һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, мөмкин;»; 

   2.10) 7 пунктта» Башкарма комитетның вазыйфаи заты "сүзләреннән соң 

«күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар яисә аларның хезмәткәрләре" 

сүзләрен өстәргә»; 

3. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «күпфатирлы торак йортның беренче катында урнашкан фатирда 

балкон (лоджия) төзелешен килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында» 2019 ел, 29 гыйнвар, 32пи номерлы 

карарына түбәндәге үзгәрешләр кертү хакында " 2019 ел, 29 гыйнвар, 32пи 

номерлы карары:  

3.1) " 2.14 пунктчасын түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

"Инвалидларны социаль яклау турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

күрсәтелгән объектларның инвалидлар өчен үтемле булуы тәэмин ителгән.»»; 



3.2)5.7 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә җавапта район Башкарма комитеты, Күп функцияле үзәк тарафыннан яисә 

27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 

каралган оешма тарафыннан, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә 

ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатларында гамәлгә 

ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук бирелгән 

уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм дәүләт яисә муниципаль хезмәт алу 

максатларында гариза бирүчегә кылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат 

күрсәтелә.»; 

3.3)5.4 пунктта «муниципаль хезмәткәр,» сүзләреннән соң «күпфункцияле үзәк, 

аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәр, оешмалар, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар, аларның 

җитәкчеләре һәм (яисә) хезмәткәрләре " сүзләрен өстәргә,»; 

3.4) 5.3 пунктта «муниципаль хезмәт күрсәтүче органга кергән шикаять» 

сүзләреннән соң, шулай ук «муниципаль хезмәт күрсәтүче органның баш тартуы» 

сүзләреннән соң «күп функцияле үзәк, күп функцияле үзәкне гамәлгә куючы, 

оешмалар, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлешендә каралган " сүзләрен өстәргә»; 

3.5)5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Шикаять язма формада кәгазьдә, электрон формада район башкарма комитетына, 

күпфункцияле үзәккә яки күп функцияле үзәкне гамәлгә куючы органга, 

оешмаларга тапшырыла, ул 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 өлешендә каралган»; 

3.6) 5.1 пунктында: 

 1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Район Башкарма комитеты җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмауларына) шикаять район Советына бирелә; күпфункцияле үзәк хезмәткәре - 

аның җитәкчесенә, күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә 

шикаятьләр, аны гамәлгә куючы яисә Татарстан Республикасы норматив хокукый 

акты вәкаләтле вазыйфаи затка шикаятьләр; оешма хезмәткәрләренең 27.07.2010 

ел, №210 - ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр.»; 

3.7)1 пунктчага "27.07.2010 ел, № 210 - ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында 

күрсәтелгән соратып алу" сүзләрен өстәргә;»; 

3.8)2,5,7,9,10 пунктчалар түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

«Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) 

күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

бирү, шикаять бирелә торган күпфункцияле үзәккә һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, мөмкин;»; 

3.9)7 пунктта «Башкарма комитетның вазыйфаи заты» сүзләреннән соң 

"күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, Федераль законның 16 



статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар яисә аларның хезмәткәрләре" 

сүзләрен өстәргә»; 

4. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә 

һәм яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 

2019 ел, 29 гыйнвар, 11 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында " 2019 ел, 29 

гыйнвар, 11 нче карары: 

4.1) «6,7 пунктның 2.5 пунктчаларын төшереп калдырырга»; 

5. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №36пи карары белән расланган (29.05.2019 ел, № 

185пи карары белән кертелгән үзгәрешләр белән) капиталь төзелеш объектларын 

төзүгә, реконструкцияләүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.5 пунктның 3 абзацында» заказчы "сүзләрен" төзүче «сүзләреннән соң «яисә 

"төзүчеләрнең бөлгенлеге (бөлгенлеккә төшүе) вакытында өлешләп төзүдә 

катнашучы гражданнарның хокукларын яклау буенча ачык-хокукый компания 

турында" 2017 елның 29 июлендәге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 13.3 

статьясы нигезендә һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү турында» сүзләрен төзүченең үз функцияләрен килешүләр 

нигезендә тапшырдылар»; 

5 пунктның 10 пунктчасын түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: 

«Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) 

күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

бирү, шикаять бирелә торган күпфункцияле үзәккә һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата, 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт яисә 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, мөмкин;»; 

5.7 пунктында «Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган» 

сүзләреннән соң «күпфункцияле үзәк яисә 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешма " сүзләрен өстәргә,»; 

6. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 29.01.2019 ел, №22п карары белән расланган Торак (торак 

булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдән баш тарту) 

турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә::  

6.1) 2.5 пунктны түбәндәге эчтәлекле 7 һәм 8 пунктлары белән өстәргә: 

"7) күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең гомуми җыелышының 

аларның торак бинаны торак булмаган бинага күчерүгә ризалык турындагы 

карарын үз эченә алган беркетмәсе; 

8) күчерелә торган бинага якын булган барлык биналарның һәр милекчесенең 

торак бинаны торак булмаган бинага күчерүгә ризалыгы.». 

7. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

рәсми сайтында Интернет-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес 

буенча урнаштырырга була: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан 



Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми порталында " Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

8. Әлеге карарның үтәлешен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча 

урынбасары Д. Н.Ризаев контрольдә тотарга. 

 

 

Җитәкче                                                                                                     Р.Л. Исланов 

 

 

 

 

 


