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Дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэрнец исемлеген раслау турында

27.07].2010 елдагы “Д зулзт Бэм муниципаль хезмэтлэрнец исемлеген раслау 
лнда’Ты № 210-ФЗ Федераль законын гамэлгэ ашыру максатларында, 

Татарстан Республикасыныц М инзэлэ муниципаль район Башкарма комитеты
турь

1.
1

КАРАР ЧЫГАРА:

Расларга:
1. Татарстан Республикасы М инзэлэ муниципаль районыныц жирле

узидарэ органнары курсэтэ торган дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр
исемлеген.

112. Татарстан Республикасы 
Татарстан Республикасында дэулэт

куп фун кцияле узэк” дэулэт бюджет

М инзэлэ муниципаль районыныц 
Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэту 
учреждениесе филиалында курсэтелэ

торган дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр исемлеге.
1 3. М инзэлэ муниципаль район Башкарма комитеты тарафыннан 

комплекслы гарызнамэ биру юлы белэн дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр 
курсэту исемлеге купфункцияле узэклэргэ башкарылмый.

2. Башкарма комитетныц 04.04.2013 елдагы “Дэулэт йэм муниципаль 
хезмэтлэр исемлеген раслау турында”гы № 319 карарын кочен югалткан 
дип санарга.

3. Гамэлдэге карар рэсми тестэ басылырга тиеш.
4. Гамэлдэге Карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан 

Республикасыньщ М инзэлэ муниципаль район Башкарма комитеты Д итэкчесе 
урынбасары А.Г.Гатинага йеклэргэ.

Ж итэкче К.Р. Нэжмиев



TaT ajf
op

Минзэлэ муниципаль район 
Башкарма комитеты карары белэн 
расланган 
дата Otf- 0 7 -МО/О

стан Республикасыныц М инзэлэ муниципаль район жирле узидарэ 
ганнары тарафыннан курсэтелэ торган дэулэт Ьэм муниципаль

хезмэтлэр исемлеге

1 К
к

упфатирлы йортта бинаны кабаттан кору Ьэм (яисэ) кабаттан планировкалауны 
шешену (килешснмэу) турында карар кабул иту

2 Б
ai

ш аны торак бина, торак бинаны яшэу очен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны 
(ария хэлендэ Ьэм сутелергэ яисэ эреконструкциялэнергэ тиешле дип тану

3 Т
(i

орак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак булган) бинага кучеру 
:учеруне кире кату) турында язма хэбэр биру

г

4 Т эзелешкэ рехсэт биру
5 II

п
п
б
Т1

1эхси торак тезелеше объектыныц яисэ бакча йорты параметрларыньщ 
танлаштырылган тезелеш турында хэбэр язуында курсэтелгэн билгелэнгэн 
араметрларга туры килуе (туры килмэве) Ьэм шэхси торак тезелеше объектын яисэ 
ткча йортын жир кишэрлегендэ урнаштыру мемкин булу (мемкин булмау)
/рында хэбэр язуы жибэру

6 С бъектны эксплуатациялэугэ тапш йруга рехсэт биру
7 И

Р
т<

1эхси торак тезелеше объектынын яисэ бакча йортыныц тезелгэн яисэ 
жонструкциялэнгэн объектынын шэЬэр тезелеше эшчэнлеге турындагы закон 
шэплэренэ туры килуе (туры килмэве) турында хэбэр язуы жибэру

8 Р
ч

эхсэт ителгэн тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкциялэунец 
зкле параметрлардан читлэшуенэ рехсэт биру

9 Я (ир кишэрлегенец шэЬэр тезелеше планын эзерлэу Ьэм тапшыру
10 Инженерлык челтэрлэре трассаларын Ьэм коммуникациялэр схемасын килешену
11 А

о
д

на (гаилэ) капиталын жэлеп итеп гамэлгэ ашырыла торган шэхси торак тезелеш 
зъектын тезу (реконструкциялэу) буенча теп эшлэр уздырылуын раслаучы 
экумент тапшыру

12 я
т

(ир кишэрлегеннэн шартлы рэвештэ рехсэт ителгэнчэ файдалануга рехсэт биру 
урында карар кабул иту

13 (ирлекнен (шэЬэр округыныц) Генераль планыннан еземтэ тапшыру
14 Б

м
1эЬэр тезелеше эшчэнлеген тээмин иту мэгълумати системасында булган 
эгьлуматларны тапшыру

15 Я(ир эшлэрен башкаруга ордер (рехрэт) биру
16 Я(ир кишэрлеген тапшыруга алдан килешену
17 1

У
ерриториялэрнец кадастр планында жир кишэрлегенец Ьэм жир кишэрлеклэренец 
рнашу схемасын раслау

18 N
т

1униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген даими (сроксыз) куллануга 
апшыру

19 1\
т

1униципаль хосусыйлыкта булган Жир кишэрлеген хосусыйлыкка бушлай 
апш ыру

20 Л1униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген бушлай файдалануга тапшыру

21 Л
с

1униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген сату-сэудэ эшен уздырмыйча 
ату



22 М
Щ

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген сату-сэудэ эшен уздырмыйча 
ендага биру

23 V
б]

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген жир кишэрлегендэ урнашкан 
1на, корылмалар хужаларына хосусыйлыкка яисэ арендага тапшыру

24 V
у:

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген аукцион формасында 
дырыла торган сату-сэудэ эшендэ арендага тапшыру

25 V
у:
Тс

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген аукцион формасында 
дырыла торган сату-сэудэ эшендэ жир кишэрлеген сату юлы белэн хосусыйлыкка 
.пшыру

26 V
б;
Т(

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеклэрен Ьэм шэхси хосусыйлыкта 
шган жир кишэрлеклэрен Ьэм (яисэ) жирлэрне кабаттан булу турында килешену 
>зу

27 V
Ф

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеклэреннэн яисэ жирлэрдэн 
гйдалануга рехсэт алу

28 А ерым максатларда ачык сервитут билгелэу

29 V
h
X'

у ниципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген крестьян-фермерлык хужалыгы 
)м аныц эшчэнлеген гамэлгэ ашыру очен гражданнарга Ьэм крестьян (фермерлык) 
/жалыкларына хосусыйлыкка (арендага) тапшыру

30 V
я

[униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген торак пункт чиклэрендэ шэхси 
>дэмче хужалык алып бару очен гражданнарга хосусыйлыкка (арендага) тапшыру

31 Ь/
X

[униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген бакчачылык алып бару е 
юусыйлыкка (арендага) тапшыру ~

чен

32 И
к<
б

1эхси яисэ шэхси хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген жирлэрнец бер 
1тегориясеннэн икенчесенэ кучеру турында карар кабул иту (авыл хужалыгы 
злгелэнуендэге жирлэрдэн тыш)

33 Я
г<

[ир кишэрлегеннэн даими (сроксыз) файдалану хокукын яисэ жир кишэрлегеннэн 
>мерлек мирас буларак файдалану хокукын туктату турында карар кабул иту

34 Я ’ир кишэрлеген сатып алу турында карар кабул иту

35 Я (ир кишэрлеген арендалау килешуенэ узгэрешлэр керту

36 3
с:

атларны жир кишэрлеклэрен хосусыйлыкка бушлай биругэ хокукы булган затлар 
лйфатында учетка кую

37 N
т .

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлегенэ карата сервитут билгелэу 
/рында килешену тезу

38 N
Г]

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген шэхси торак тезелеше ечен 
эажданнарга хосусыйлыкка (арендага) биру

39 N
Т;

униципаль торак фондыныц торак биналарын гражданнарга хосусыйлыкка 
шшырганда документларны рэсмилэштеру

40 N
и

оца кадэр приватизациялэнгэн торак биналарны муниципаль хосусыйлыкка кабул 
ту

41 N
п
п

[униципаль милекне муниципаль учреждениелэр, муниципаль казна 
эедприятиелэренец оператив идарэ иту хокукларында йэм муниципаль унитар 
эедприятиелэрнец хужалык алып баруы хокукларында рэсмилэштеру (беркету)

42 N1униципаль милек реестрыннан оземтэ тапшыру



43 М
К'

униципаль хосусыйлыкта булган Ьэм арендага тапшыру ечен билгелэнгэн 
'чемсез милек объектлары турында мэгълумат тапшыру

44 Муниципать казна саналган милекне арендага тапшыру
45 м униципаль милек реестрына кергэн муниципаль милекне арендага тапшыр У
46 м

б1
униципаль берэмлекнец муниципаль милкен сату-сэудэ эшен уздырмыйча 
^шлай файдалануга тапшыру

47 V
х<

униципаль милектэн бушлай файдалану килешуен андый килешу тезу ечез 
жукка сату-сэудэ эше нэтижэлэре буенча тезу

I

48 V униципаль милекнец гамэлдэге аренда килешуен езу
49 р ислама конструкциясен урнаштыруга Ьэм эксплуатациялэугэ рехсэт биру
50

ф
'униципаль хосусыйлыкта булган су объекты еслеген, яисэ аныц бер елеше 
айдалануга биру турында карарны тапшыру

н

51 V
о(

'униципаль хосусыйлыкта булган жирлэрдэ стационар булмаган сэудэ 
)ъектларын урнаштыруга килешуне аукцион уздырмыйча тезу

52 А
О1

ж

виация эшлэрен, парашюттан сикерулэрне, Ьава судноларыныц демонстрацион 
1ышларын, пилотсыз очу аппаратлары очышларын, бэйлэнгэн аэростатларны 
ирлек территориясе естенэ кутэругэ рехсэт биру

53 К
ж
б]

)ридик затларга, шэхси эшмэкэрлэргэ. физик затларга -  товар, эш Ьэм хезмэтлэр 
итештеручелэргэ субсидиялэр биру (дэулэт (муниципаль) учреждениелэргэ 
фслгэн субсидиялэрдэн тыш)

54 В аклап сату базарын оештыруга хокукка рехсэт биру

55 V
0J

а

[униципаль берэмлек чиклэрендэ жирле эЬэмияттэге юллар буенча тулысынча Ьэм 
1ешчэ узучы маршрутлар буенча эре габаритлы йекне, авыр йеклэрне йертуче 
помобильлэргэ рохсэт биру

56 Я
к

Фрле эЬэмияттэге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль 
лларыныцторышы турында мэгълумат биру

57 [униципаль преференциялэр биру

58 N
Ф

[униципаль милекне кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына билэугэ Ьэм 
айдалануга тапшыру

(яисэ)

59 Г
Ф

зажданнарга торак бинаны эш урыныннан наем килешуе буенча муниципаль торак 
ондында тапшыру

60 С
б

оциаль наем килешуе буенча бирелгэн муниципаль торак фондыныц торак 
иналарын алмаштыру буенча документларны рэсмилэштеру

61 г
б

эажданинга социаль наем килешуе буенча муниципаль торак фондыныц торак 
инасын тапшыру

62 т
я

атарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларьн 
шгыртуга мохтажларны учетка кую.

г

63 С
г]
а

оциалж тулэулэрне кулланып торак шартларын яхшыртырга телэк белдергэн 
эажданнарны исемлеккэ керту Ьэм авыл жирлегендэ торак тозелешенэ (сатып 
гуга) социаль тулэулэр биру турында таныклык биру

64 U'

И
X

2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин 
ту” подпрограммасы буенча торак сатып алуга (тозелешкэ) социаль тулэулэр алуга 
экук турында учетка кую Ьэм таныклык тапшыру

65 т икахлашуны теркэу
66 Бала тууны теркэу
67 А ерылышуны теркэу
68 А талыкны билгелэуне теркэу



69 И зем алыштыруны теркэу

70 У тлыкка (кызлыкка) алуны теркэу
71 Yлемне теркэу
72 Г

к<
)ажданлык хэле турындагы актларньщ язмаларына тезэтмэлэр Ьэм узгэрешлэр 
:рту

73 Г
Тс
б<

эажданлык хэле турындагы актларньщ дэулэт теркэве турында кабаттан 
.ныклыкларны яисэ дэулэт теркэве актларыньщ булу яисэ булмавын раслаучы 
ш к а  документларны тапшыру

74 А рхив документларыньщ урнашу урыны мэсьэлэлэре буенча консультация биру

75 Б
а

етерелэ торган оешмаларныц шэхси составы буенча документларны муниципаль 
эхивка саклауга кабул иту

76 К
0

)ридик затларга архив эшендэ Ьэм канцелярия эшен алып баруда документларны 
гштыру буенча методик Ьэм практик ярдэм курсэту

77 Т
а
Ф

атарстан Республикасыныц Минзэлэ муниципаль район Башкарма комитетыныц 
ж ив булегендэ сакланучы архив белешмэлэрен, архив еземтэлэрен, архив 
ондлары буенча архив документларыньщ кучермэлэрен биру

78 К
м
б

улланучыга уку залында эш очен Татарстан Республикасыныц Минзэлэ 
униципаль район Башкарма комитетыныц архив булегендэ сакланучы архи 
елешмэлэрен биру

в

79 К
м
м

улланучыга уку залында эш очен Татарстан Республикасыныц Минзэлэ 
униципаль район Башкарма комитетыныц архив булегендэ сакланучы Ьэм 
илке булып саналучы архив документларын биру

дэулэт

80 Т
а
а
б

атарстан Республикасыныц Минзэлэ муниципаль район Башкарма комитетынын 
ж ив булегендэ сакланучы Ьэм дэулэт милке булып саналучы архив белешмэлэрен, 
ж ив еземтэлэрен, архив фондлары буенча архив документлары кучермэлэрен 
иру

81 £
б

эулэт милке булып саналучы архив документларыньщ урнашу урыны мэсьэлэлэре 
уенча консультация биру

82 С
с<
К:

тационар хезмэт курсэтугэ стационар формада социаль хезмэтлэр курсэтуч 
щиаль хезмэт курсэту оешмаларына карау астындагыларны жибэру турыщ  
грарлар биру „

е
[а

83 С
б
б

уд тэртибендэ эшкэ яраксыз яисэ чиклэнгэн эшкэ яраксыз дип табылган балигъ 
угнан затка карата опекун яисэ попечитель билгелэу Ьэм опека Ьэм попечительлек 
алгелэу

84 к
р'

арау астындагы затныц мэнфэгатьлэрен яклап гомерлек рента килешуе тезугэ 
эхсэт биру

85 Б
п

алигъ булган эшкэ яраксыз затныц' мэнфэгатьлэрен яклап опекунга торакнь 
риватизациялэугэ рехсэт биру

86 Карау астындагы затныкы булган торакны наемга тапшыруга опекунга рехсэт биру

87 Карау астындагыларньщ милке белэн килешу тезугэ рехсэт биру

88 Я
б

шэу урынын алыштыру белэн бэйле рэвештэ, карау астындагы затны яшэу 
/енча теркэлудэн тешеру ечен опекунга рехсэт биру

урыны

89 к

р
арау астындагы затка варислык хокукына керугэ опекунга яисэ попечительгэ 
эхсэт биру

90 к
п

арау астындагы затньщ саклык счетыннан файдалануга опекунга яисэ 
эпечительгэ рехсэт биру

91 С
X
д

уд тарафыннан эшкэ яраксыз дип танылган, социаль учреждениедэ стационар 
гзмэт курсэтудэ булган балигъ булган затны Росия Федерациясе территориясендэ 
ними яшэуче гражданнарныц гаилэлэренэ вакытлыча тапшыру турында нэтиж;э



б] ФУ
92 Я

Ф
Г с

гим балалар Ьэм ата-ана тэрбиясеннзн мэхрум калган балаларны Россия 
едерациясе территориясендэ даими яшэуче балигъ булган гражданнар 
илэлэренэ вакытлыча тапшыру мемкинлеге турында нэтижэ биру

93 Б
ai

шигъ булмаган (-нар) исеменнэн сатып алуга естенлекле хокукны кире кагуга 
дан рехсэт биру

94 Р
Ф
н

>ссия Федерациясе территориясендэ даими яшэуче тарафыннан Россия 
едерациясе гражданнарына уллыкка алучы булу мемкинлеге турында чыгарылган 
пижоне биру Ьэм уллыкка алуга кандидат сыйфатында учетка кую

95 Б
Р<

шигъ булганнарныц кучемле милкен читлэштеру буенча килешулэр тезугэ 
)хсэт биру

алдан

96 У ндурт яше тулмаган баланыц исемен Ьэм (яисэ) фамилиясен узгэртугэ рехсэт биру

97 Я
Ф
ш
-л

гим балалар Ьэм ата-ана тэрбиясеннзн мэхрум калган балаларга Россия 
едерациясе территориясендэ даими яшэуче гражданнарга (тулэуле Ьэм тулэусез 
артларда) опекунлык билгелэу яисэ опекун (попечитель) булу мемкинлеге 
рында бэялэмэ биру

98 Б
(б

шигъ булмаган затныц эманисипапия мемкинлеге турында карар кабул иту 
алигь булмаганны тулысынча эшкэ яраксыз дип игълан иту)

99 Б
К]

шигъ булмаган затныкы булган кучемсез милекне читлэштеру буенча 
шешулэрне гамэлгэ ашыруга алдан рехсэт биру

100 К
к:

редит акчалардан файдаланып торак сатып алуга Ьэм балигъ булмаганнар 
ггнашында залогка (ипотекага) тапшыруга алдан рехсэт биру

101 Б шигъ булмаганныц акчалата кертемен алуга хаконлы вэкилгэ рехсэт биру

102 0
к.
б
б

пекунга яисэ попечительгэ, гаилэгэ бала алган ата-аналарга баланы (балаларны) 
ipapra акчалата чараларны билгелэу Ьэм тулэу, шулай ук уз вазыйфаларын тулэуле 
ашкаручы опекуннарга яисэ попечительлэргэ, гаилэгэ бала алган ата-аналарга 
улэк акчалары тулэу

103 Б
т

У

алаларны Минзэлэ муниципаль районында мэктэпкэчэ белем (балалар бакчалары) 
еп гомумбелем биру программасын гамэлгэ ашыручы белем биру оешмаларына 
четка алу Ьэм керту



Минзэлэ муниципаль район 
Башкарма комитеты карары белэн 
РАСЛАНГАН
дата Д / .  О?- № 666

Татарстан Республикасы М инзэлэ муниципаль район 
территориясендэ дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэре курсэтуче 

купфункцияле узэклэрдэ курсэтелэ торган муниципаль хезмэтлэр
исемлеге

1 К
п

упфатирлы йортта бинаны кабаттан кору Ьэм (яисэ) бинаны кабаттан 
тнлаш тыруны килешену (килешенмэу) турында карар кабул иту

2 Б
h

ш аны торак бина, торак бинаны яшэргэ яраксыз Ьэм купфатирлы йортны аварияле 
>м сутелергэ яисэ реконструкциялэнергэ тиеш дип тану

3 Т
к

трак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага кучеру (кучеруне 
ipe кагу) турында хэбэр язуы жибэру

4 Т эзелешкэ рехсэт биру

5 Ы
т<
п
б
т

1эхси торак тезелеше объектыньщ яисэ бакча йортыньщ планлаштырылган 
эзелеш параметрлары турында хэбэр язуында курсэтелгэн билгелэнгэн 
зраметрларга тэнгэл килуе (тэцгэл килмэве) Ьэм шэхси торак тезелеше объектын 
зкча йортын жир кишэрлегендэ урнаштыру мумкинлеге (мемкин булмавы) 
фында хэбэр язуы жибэру

6 0 бъектны эксплуатациялэугэ кертугэ рехсэт биру

7 Т
й
0

езелгэн яисэ реконструкциялэнгэн шэхси торак тезелеше объектыньщ яисэ бакча 
эртыныц шэЬэр тезелеше эшчэнлеге турындагы закон талэплэренэ тэцгэл килуе 
эцгэл килмэве) турында хэбэр язуы

8 К
ч

апиталь тезелеш объектларын реконструкциялэугэ, рехсэт ителгэн тезелешнец 
акле параметрларыннан читлэштеругэ рехсэт биру

9 Я(ир кишэрлегенец шэЬэр тезелеше планын эзерлэу Ьэм тапшыру
10 Инженерлык челтэрлэре трассасын Ьэм коммуникациялэр схемасын килешену

11 А
О
д

на (гаилэ) капиталын жэлеп итеп гамэлгэ ашырылучы шэхси торак тезелеше 
Зъектын тезу (реконструкциялэу) буенча теп эшлэрне уздыруны раслаучы 
экумент тапшыру

12 я
т

(ир кишэрлегеннэн файдалануга шартлы рэвештэ рехсэт теренэ рехсэт биру 
урында

13 Я(ирлекнец (шэЬэр округы) Генераль планыннан еземтэ

14 Б
м

ЛэЬэр тезелеше эшчэнлеген тээмин иту мэгълумати системасында булган 
эгълуматларны тапшыру

15 Я(ир эшлэрен башкаруга ордер (рехсэт) биру

16 Я (ир кишэрлеген бируне алдан килешену

17 т
У

ерриториялэрнец кадастр планында жир кишэрлегенец Ьэм жир кишэрлеклэренец 
рнашу схемасын раслау v

18 ь
т

1униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген даими (сроксыз) файдалануга 
апшыру

19
1

Л
т

Луниципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген хосусыйлыкка бушлай 
апшыру



20
Ф

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген хосусыйлыкка бушлай 
шдалануга тапшыру

21 V униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген сату-алу уздырмыйча сату

22 V
Тс

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген сату-алу уздырмыйча арендага 
пшыру

23 V
б]

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген жир кишэрлегендэ урнашкан 
ша, корылмалар хужаларына хосусыйлыкка яисэ арендага тапшыру

24 V
Т(

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген аукцион формасында уздырыла 
'рган сату-алуда арендага тапшыру

25
V
тс

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген аукцион формасында уздырыла 
рган сату-алу аша жир кишэрлеген хосусыйлыкка тапшыру

26 V
Х(

униципаль хосусыйлыкта булган жирлэрне Ьэм (яисэ) жир кишэрлеклэрен, шэхси 
>сусыйлыкта булган жир кишэрлеклэрен кабаттан булу турында килешу тезу

27 V
ф

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлегеннэн яисэ жирлэрдэн 
шдалануга рехсэт биру

28 А ерым максатларда ачык сервитут билгелэу
29 V

X]
х>

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген крестьян (фермерлык) 
жалыгын гамэлгэ ашыру очен гражданнарга Ьэм крестьян (фермерлык) 
жалыкларына хосусыйлыкка (арендага) тапшыру

30 М
Щ

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген торак пункт чиклэрендэ шэхси 
щэмче хужалык алып бару ечен гражданнарга хосусыйлыкка (арендага) тапшыру

31 м
'Т

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген бакчачылык алып бару ечен 
ажданнарга хосусыйлыкка (арендага) тапшыру

32 и
ж
6i

[эхси яисэ муниципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген бер категорияле 
зрлэрдэн икенче категорияле жирлэргэ кучеру турында (авыл хужалыгы ечен 
шгелэнгэн жирлэрдэн тыш) карар кабул иту

33 Ж
ГС

ир кишэрлегеннэн даими (сроксыз) файдалану хокукын яисэ жир кишэрлегеннэн 
мерлек варислык хокукларын туктату турында карар кабул иту

34 Ж ир кишэрлеген сатып алу турында карар кабул иту

35 Ж ир кишэрлегенэ аренда килешуенэ узгэрешлэр керту

36 Ж
Г

ир кишэрлеген хосусыйлыкка бушлай биругэ хокук бируче затлар сыйфатында 
[етка кую »

37 IV
Т)

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлегенэ карата сервитут билгелэу 
ры нда килешену тезу

38 м
п

униципаль хосусыйлыкта булган жир кишэрлеген шэхси торак тезелеше ечен 
ажданнарга хосусыйлыкка (арендага) биру

39 м
Т£

униципаль торак фондыньщ торак биналарын гражданнарга хосусыйлыкка 
пшырганда документларны рэсмилэштеру

40 м
и:

оца кадэр приватизациялэнгэн торак биналарны муниципаль хосусыйлыкка кабул
Т

**



41
М
Щ

хс

униципаль учреждениелэр, муниципаль казна предприятиелзре белэн оператив 
(арэ иту хокукында Ьэм муниципаль унитар предприятиелэр белэн хужалык иту 
кукларында муниципаль милекне рэсмилэштеру (ныгыту)

42 М униципаль милек реестрыннан еземтэ биру

43 Муниципаль хосусыйлыкта булган Ьэм арендага тапшыру очен билгелэнгэн 
■чемсез милек объектлары турында мэгълумат тапшыру

44 м униципаль казнаны булдырган милекне арендага тапшыру

45
м униципаль милек реестрына кергэн муниципаль милекне арендага тапшыру

46 с
ф

ггу-алу уздырмыйча муниципаль берэмлекнец муниципаль милкен бушлай 
шдалануга тапшыру

47
м

6 3

униципаль милектэн андый килещу тезугэ хокукка сату-алу нэтижэлэре буенча 
тнлай файдалану килешуен тезу

48 м униципаль милеккэ гамэлдэге аренда килешуен езу

49 р<жлама конструкциясен урнаштыруга Ьэм эксплуатациялэугэ рехсэт биру

50
м

ф
униципаль хосусыйлыкта булган су объекты еслеген, яисэ аныц бер елешен 
шдалануга тапшыру турында карарны биру

51
м

6 3

униципаль хосусыйлыкта булган жирлэрдэ аукцион уздырмыйча стационар 
лмаган сэудэ объектларын урнаштыруга килешу тезу

52 ж
сг
аг

ирлек территориясе еслегендэ авиация эшлэрен башкаруга, парашюттан 
[керулэрне, Ьава судноларыныц демонстрация очышларын, пилотсыз очу 
паратларын. бэйлэнгэн аэростатларны кутэругэ рехсэт биру

53 К

ш
ба

>ридик затларга (дэулэт (муниципаль) учреждениелэргэ субсидиялэрдэн тыш), 
эхси эшмэкэрлэргэ, физик затларга -  товар житештеручелэргэ, эш Ьэм хезмэт 
инкаручыларга субсидиялэр биру

54 В жлап сату базарын оештыруга хокукка рехсэт биру

55 У

0J

ai

униципаль берэмлек чиклэрендэ жирле эЬэмиятэге юллар буенча тулысынча Ьэм 
гешчэ узучы маршрутлар буенча авыр кутэруче йеклэрне, эре габаритлы йоклэрне 
томобильлэрдэ йертугэ рехсэт биру

56 Ж

ю
ирле эЬэмияттэге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль 
лларыныц торышы турында мэгълумат биру

57
У . униципаль преференциялэр тапшыру

58 К
(я

гче Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына муниципаль милекне файдалануга Ьэм 
исэ) билэугэ тапшыру

59 X
Т (

езмэт урыныннан бирелгэн торак бинаны наем килешулэре буенча муниципаль 
>рак фондында гражданнарга торак биналар тапшыру

60 С
б]

эциаль наем килешуе буенча бирелгэн муниципаль торак фондыныц торак 
шаларын алыштыру буенча документларны рэсмилэштеру

61 с
б]

эциаль наем килешуе буенча гражданинга муниципаль торак фондыныц торак 
шасын тапшыру

62 т
Я )

тгарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын 
:шыртуга мохтажларны учетка кую.

63 С
П

эциалж тулэулэр кулланып торак шартларын яхшыртырга телэк белдергэн 
ажданнарны исемлеккэ керту Ьэм авыл жирлегендэ торак тозелешенэ (сатып

V



ал уга) социаль тулэулэр биру турында таныклык биру

64 “2
И1
Т>

014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин 
у ” подпрограммасы буенча торак алуга (тезелешкэ) социаль тулэулэр алуга хокук 
рында учетка кую Ьэм таныклык биру

65 Тс
ар
ДС

1тарстан Республикасыныц Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
хив булегендэ сакланучы архив белешмэлэрен, архив еземтэлэрен, архив 
жументларыныц кучермэлэрен тапшыру

66 т<
ар
аР

ггарстан Республикасыньщ Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
хив булегендэ сакланучы Ьэм дэулэт милке булып саналучы архив белешмэлэрен, 
хив еземтэлэрен, архив документларыньщ кучермэлэрен тапшыру

67 Н икахлашуны теркэу
68 Шша тууын теркэу
69 Г]

а*
Тс

эажданлык хэле актларына дэулэт теркэве турында кабаттан таныклыкларны яисэ 
тныц дэулэт теркэве булуын яисэ булмавын раслаучы башка документларны 
пшыру



K y n t
кара
Баш

Минзэлэ муниципаль район 
Башкарма комитеты карары белэн 
РАСЛАНГАН
дата ОД- О-Д-Я&0 № / ’/ ' /

>ункцияле узэклэргэ комплекслы гарызнамэ юлы белэн тапш ыру 
лмаган Татарстан Республикасыньщ  М инзэлэ муниципаль район 
карма комитеты тарафыннан курсэтелуче дэулэтЬэм муниципаль

хезмэтлэр исемлеге
1 Ж ц р  эш лэрен баш каруга ордер (рехсэт) биру

2 м

У-

униципаль хосусы йлы кта булган  ж ир киш эрлеген  аукцион ф орм асы нда 
ды ры ла торган  сату-алуда арендага тапш ы ру

3 IV

у:
Тс

униципаль хосусы йлы кта булган ж ир киш эрлеген  аукцион ф орм асы нда 
ды ры ла торган  сату-алуда ж ир киш эрлеген  сату ю лы  белэн  хосусы йлы кка 

ш ш ы ру
4 V

К{

01

униципаль хосусы йлы кта булган  ж ир киш эрлеген  граж дан нарга Ьэм 
)естьян (ф ерм ерлы к) хуж алы клары н а аны н эш чэнлеген  крестьян 
ю рмерлы к) хуж алы гы н алы п бару очен хосусы йлы кка (арендага) тапш ы ру

5 V
ш
0

униципаль хосусы йлы кта булган  ж ир киш эрлеген  торак  пункт чиклэрен дэ 
эхси ярдэм че хуж алы к алы п бару очен граж даннарга хосусы йлы кка 
рендага) тапш ы ру

6 N
е 1

у н и ц и п аль  хосусы йлы кта булган  ж ир киш эрлеген  бакчачы лы к алы п бару 
зен граж даннарга хосусы йлы кка (арендага) тапш ы ру
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униципаль хосусы йлы кта булган ж ир киш эрлеген  ш эхси  торак  тезелеш е 
зен граж даннаргахосусы йлы кка (арендага) тапш ы ру

8 N [униципаль м илек реестры н а кергэн м униципаль м илекне арен дага тапш ы ру

9 Т
С(

орак ш артлары н яхш ы ртуга м охтаж ларны  Т атарстан  Республикасы ньщ  
зциаль ипотека си стем асы н да учетка кую
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выл ж ирлегендэ яш эуче, ш ул исэптэн, яш ь гаи лэлэргэ Ьэм яш ь белгечлэргэ 
зрак тезелеш ен э (саты п алуга) социаль тулэулэр  биру
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Ю14-2020 елларга Т атарстан  Р есп убли касы н да яш ь гаи лэлэрне торак  белэн  
зэмин иту” подпрограм м асы  буенча торак  саты п алуга (тезелеш кэ) социаль 
уаэу алуга хокук туры нда учетка басу Ьэм таны клы к биру


