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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«23» июль 2019 ел

№ 1157

Күпфункцияле үзәк аша муниципаль хезмәтләр
исемлеген раслау турында, күрсәтелә торган
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру
максатларында Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма
комитеты карар кабул итте:
1.
Әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә күпфункцияле үзәк
аша Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә
органнары тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль хезмәтләр исемлеген
расларга.
2.
Әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә Татарстан
Республикасы Питрәч муниципаль районының җирле үзидарә органнары
тарафыннан комплекслы таләп буенча күпфункцияле үзәк аша күрсәтелә торган
муниципаль хезмәтләр исемлеген расларга.
3.
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының рәсми
сайтында
Интернет-телекоммуникация
челтәрендә:
http:/
www.pestreci.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның
рәсми
порталында
Интернет-телекоммуникация
челтәрендә:
http://pravo.tatarstan.ru урнаштыру юлы белән әлеге карарны бастырып
чыгарырга (халыкка җиткерергә).
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

А. В. Хәбибуллин

Кушымта № 1
Татарстан Республикасы Питрәч
муниципаль районы Башкарма
комитеты карарына
___________ 2019 ел № 1157

Күпфункцияле үзәк аша Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль
районы җирле үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган
муниципаль хезмәтләр исемлеге
Муниципаль хезмәтләр
1.
Торак сатып алуга (төзүгә) социаль түләү алуга хокук турында таныклык
бирү һәм исәпкә кую
2.
Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак
шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую
3.
Торак урыннарына мохтаҗ аерым категория гражданнарны исәпкә кую
4.
ЧАЭСТА радиацион хезмәттәшлеккә дучар булган гражданнарга дәүләт
торак сертификатын исәпкә кую һәм бирү
5.
Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую һәм дәүләт
торакларын бирү. күченүчеләргә сертификат
6.
Муниципаль милектә булган гражданга социаль наем шартнамәсе буенча
торак урыны бирү
7.
Социаль наем шартнамәсе буенча бирелгән торак йөрүләрне алмаштыру
буенча документларны рәсмиләштерү
8.
Торак урыны, торак урынын яшәү өчен яраксыз дип тану һәм күпфатирлы
йортка авария хәлендә дип тану
9.
Торак шартларын социаль түләүләрдән файдаланып яхшыртырга һәм
авыл җирендә торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләү бирү турында
таныклык бирергә теләгән гражданнар исемлегенә кертү
10. Гражданнарга хезмәт торагы наем шартнамәләре буенча торак урыннары
бирү
11. Торак бинаны үзгәртеп коруга һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга рөхсәт
бирү
12. Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерү (күчерүдән
баш тарту) турында хәбәрнамә бирү
13. Капиталь төзелеш объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә рөхсәт бирү
14. Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү
15. Җир эшләре башкаруга ордер бирү
16. Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт
бирү
17. Тәмамланмаган төзелеш объектын файдалануга рөхсәт бирү
18. Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү
19. Күпфатирлы торак йортның беренче катында урнашкан фатирда балкон
(лоджия) төзелешен Килештерү

20. Инженерлык челтәрләренең һәм коммуникацияләрнең трассалары
схемасын Килештерү
21. Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп, индивидуаль торак
төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләр башкарылуын
раслаучы документ бирү
22. Агач һәм куак кисүгә, ябуга яки утыртуга рөхсәт бирү
23. Җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча
йортын планлаштырылган төзү яки үзгәртеп кору турында хәбәрнамәдә
күрсәтелгән хәбәрнамәләрнең туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә
бирү
24. Төзелгән яки үзгәртеп корылган индивидуаль торак төзелеше объектлары
яки бакча йорты шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон таләпләренә туры
килү-килмәү турында хәбәрнамәләр бирү
25. Муниципаль милекне муниципаль учреждениеләргә, муниципаль казна
предприятиеләренә оператив идарә хокукында һәм муниципаль унитар
предприятиеләргә хуҗалык алып бару хокукында рәсмиләштерү (беркетү) ;
26.
Территорияләрнең кадастр планында җир кишәрлегенең яки җир
кишәрлекләренең урнашу схемасын раслау;
27. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген даими (срогы чикләнмәгән)
файдалануга бирү
28. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген бушлай бирү
29. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген түләүсез вакытлы файдалануга
бирү
30. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген сату-алу үткәрмичә сату;
31. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торглар үткәрмичә арендага
бирү;
32. Җир кишәрлегендә урнашкан бина, корылмаларның милекчеләренә яки
муниципаль милектәге җир кишәрлеген арендага бирү;
33.
Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә
торган сатуларда арендага бирү;
34. Аукцион формасында үткәрелә торган сатуларда җир кишәрлеген сату
юлы белән муниципаль милектәге җир кишәрлеген бирү;
35. Муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен һәм шәхси милектәге җир
кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү
36. Муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен яки җир кишәрлекләрен
файдалануга рөхсәт бирү
37.
Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген крестьян (фермер)
хуҗалыгы эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен гражданнарга һәм крестьян
(фермер) хуҗалыкларына милеккә (арендага) бирү
38. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торак пункт чикләрендә шәхси
ярдәмче хуҗалык алып бару өчен гражданнарга милеккә (арендага) бирү
39. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген бакчачылык алып бару өчен
гражданнарга милеккә (арендага) бирү
40. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген дача хуҗалыгы алып бару өчен
гражданнарга милеккә (арендага) бирү;

41. Шәхси яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеген авыл хуҗалыгы
билгеләнешендәге җирләрдән (авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән
тыш) башка категориягә күчерү турында Карар кабул итү
42. Җир кишәрлегеннән даими (сроксыз) файдалану яки гомерлек мирас итеп
җир кишәрлегеннән файдалану хокукын туктату турында Карар кабул итү
43. Җир кишәрлеген сатып алу турында Карар кабул итү
44. Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенә үзгәрешләр кертү
45. Муниципаль преференцияләр бирү;
46. ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы карамагындагы "Матди
тәэмин итү идарәсе" ДБУ транспорт бүлеге тарафыннан транспорт чараларын
ягулык һәм май ягу буенча кышкы чордагы нормага күчерү эше төгәлләнде.
47. Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү
турында килешү төзү
48. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген индивидуаль торак төзелеше
өчен гражданнарга милеккә (арендага) бирү
49. Муниципаль торак фондының торак урыннарын гражданнар милкенә
тапшырганда документлар рәсмиләштерү
50. ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы карамагындагы "Матди
тәэмин итү идарәсе" учреждениесе янгын куркынычсызлыгы буенча уку
үттеләр
51. Гражданнарның коммерциягә карамаган бакчачылык, яшелчәчелек, дача
берләшмәсе әгъзасы булган гражданга җир кишәрлеген түләүсез бирү;
52.
Күчемсез милек объектларына муниципаль милек реестрыннан өземтә
бирү;
53. Муниципаль милектәге һәм арендага бирү өчен билгеләнгән күчемсез
милек объектлары турында мәгълүмат бирү
54. Муниципаль казнага кергән мөлкәтне арендага бирү
55. Муниципаль мөлкәт реестрына керүче муниципаль мөлкәтне арендага
бирү
56. Сатуларны үткәрмичә генә муниципаль берәмлек мөлкәтен түләүсез
файдалануга тапшыру
57. Мондый шартнамә төзү хокукына аукцион нәтиҗәләре буенча
муниципаль мөлкәтне түләүсез файдалану килешмәсе төзү
58. Муниципаль милекне арендалау буенча гамәлдәге килешүне өзү
59. Муниципаль милекне кече һәм урта эшкуарлык субъектларына биләү һәм
(яисә) файдалануга тапшыру;
60. Гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек, дача коммерцияле булмаган
берләшмәсенә гомуми файдаланудагы җир кишәрлеген бирү;
61. Җир кишәрлеге бирү буенча алдан килештерү;
62. Җир кишәрлеген шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт
бирү турында Карар кабул итү;
63. Аренда шартнамәсенә, оператив идарә, түләүсез файдалану, хуҗалык
алып бару шартнамәсенә үзгәрешләр кертү турында өстәмә килешү төзү;
64. Элек хосусыйлаштырылган милек турында мәгълүмат бирү;
65. Җир кишәрлеген өченче затка арендалау шартнамәсе буенча җир
кишәрлеге арендаторының хокукларын һәм бурычларын Килештерү;

66. Архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары
күчермәләрен бирү
67. Архив документларының урнашу мәсьәләләре буенча консультация бирү
68. Татарстан Республикасы Аудиовизуаль документлар үзәк дәүләт архивы
хәбәр итә
69. Муниципаль архивның уку залында эшләү өчен кулланучыга архив
документларын бирү
70. Архив эшендә һәм эш башкаруда документлар оештыру буенча юридик
затларга методик һәм практик ярдәм күрсәтү
71.
Авиация эшләрен, парашют сикерүләрен, һава судноларының
демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратларының очуларын,
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының торак пунктларына
бәйле аэростатларны күтәрү, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль
районының торак пунктлары чикләрендә урнашкан мәйданнарга утырту (очып
китү) өчен рөхсәтләр бирү (алар турында мәгълүматлар аэронавигацион
мәгълүмат документларында басылып чыкмаган)"
72. Җирле (муниципаль) әһәмияттәге тарихи һәм мәдәни ядкярләргә
реставрация биремен әзерләү
73. Җирле (муниципаль) әһәмияттәге тарихи һәм мәдәни ядкярләрне
файдалануга рөхсәт бирү
74. Җирле (муниципаль) әһәмияттәге тарих һәм мәдәният һәйкәленә сак
йөкләмәсен бирү
75. Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә, индивидуаль
эшкуарларга,
физик
затларга-товарлар,
эшләр,
хезмәт
күрсәтүләр
җитештерүчеләргә субсидияләр бирү
76. Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын
тормышка ашыручы белем бирү оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм
күчерү

Кушымта № 2
Татарстан Республикасы Питрәч
муниципаль районы Башкарма
комитеты карарына
___________ 2019 ел № 1157

Комплекслы сорау буенча күпфункцияле үзәк аша Татарстан
Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органнары
тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль хезмәтләр исемлеге
1.
Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү
2.
Күчемсез милек объектларына муниципаль милек реестрыннан өземтә
бирү;
3.
Муниципаль милектәге һәм арендага бирү өчен билгеләнгән күчемсез
милек объектлары турында мәгълүмат бирү
4.
Архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары
күчермәләрен бирү
5.
Архив документларының урнашу мәсьәләләре буенча консультация бирү
6.
Татарстан Республикасы Аудиовизуаль документлар үзәк дәүләт архивы
хәбәр итә
7.
Муниципаль архивның уку залында эшләү өчен кулланучыга архив
документларын бирү
8.
Архив эшендә һәм эш башкаруда документлар оештыру буенча юридик
затларга методик һәм практик ярдәм күрсәтү

