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Татарстан Республикасы Мамадыш районы 
территориясендэ бинаны, торак урынны, 
торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм 
купфатирлы йортны авария хэлендэ Ьэм 
сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле, 
бакча йортын торак йорт, торак йортны бакча 
йорты дип тану буенча ведомствоара 
комиссия составын йэм нигезлэмэсен раслау 
турында

Мамадыш районы прокуратурасыныц 27.06.2019 ел, 02-08-09-2019 номерлы 
курсэтмэсе, Россия Федерациясе Хокумэтенец 2006 елныц 28 гыйнварындагы 
«Торак урынны, торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария 
хэлендэ Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле дип тану турындагы 
нигезлэмэне раслау хакында» 47 номерлы карары нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты к а р а р  б и р э :

1. Кушымта итеп бирелэ торган тубэндэгелэрне расларга:
Татарстан Республикасы Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак 

урынны, торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария хэлендэ 
Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын торак йорт, торак 
йортны бакча йорты дип тану буенча ведомствоара комиссия составын расларга. 
(Кушымта № 1);

Татарстан Республикасы Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак 
урынны, торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария хэлендэ 
Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын торак йорт, торак 
йортны бакча йорты дип тану буенча ведомствоара комиссия турындагы 
Нигезлэмэне расларга (Кушымта № 2);

2. Мамадыш муниципаль районы башкарма комитеты Ждтэкчесенец 2009 елныц 
18 июнендэге 625 номерлы карарын уз кочен югалткан дип танырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны ТР Мамадыш муниципаль 
районы башкарма комитеты житэкчесе урынбасары Р. К. Мехэммэтжановка 
йеклэргэ

ЖДтэкче И.М. Дэржеманов
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Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыньщ 

/? уГ- 2019 ел, номерлы карарына
кушымта №1

Татарстан Республикасы Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак урынны, 
торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария хэлендэ Ьэм 

сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын торак йорт, торак йортны 
бакча йорты дип тану буенча ведомствоара комиссия

СОСТАВЫ
Мехэммэтжанов Р.К. Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты 

житэкчесенен инфраструктура усеше буенча урынбасары, 
комиссия рэисе;

Комиссия эгъзалары: 
Нэфыйков Т.Г. Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыньщ 

инфраструктура усеше булеге житэкчесе, комиссия рэисе 
урынбасары;

Миннеханов Р.М. Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыньщ 
инфраструктура усеше булеге баш белгече, комиссия

Эхмэдиев Р.В
секретаре;
ТР ДТИ башлыгы урынбасары - Алабуга зонасы торак 
инспекциясе башлыгы (килешу буенча);

Г асыймов М.Х. Мамадыш муниципаль районы буенча кузэтчелек 
эшчэнлеге Ьэм профилактик эшлэр булеге башлыгы 
УНД Ьэм Россия гадэттэн тыш хэллэр министрлыгыныц 
ТР буенча Баш идарэсе башлыгы (килешу буенча);

Мэснэвиева М.Х Кулланучылар хокукларын яклау Ьэм кеше иминлеге 
олкэсендэ кузэтчелек федераль хезмэтенец ТР буенча 
идарэсенец Саба, Мамадыш, Кукмара, Телэче 
районнарындагы территориаль булеге начальнигы 
урынбасары (килешу буенча);

Мотыйгуллина 3.3 «ТР БТИ " АЖ Яр Чаллы филиалы Мамадыш булекчэсе 
житэкчесе (килешу буенча);

Г арипов Н.Г. Татарстан Республикасы Экология Ьэм табигый 
байлыклар министрлыгыныц Кама буе территориаль 
идарэсе башлыгы (килешу буенча);

Молостова Е.П. Татарстан Республикасы буенча «Росреестр ФКП» 
ФДБУ Мамадыш филиалы башлыгы (килешу буенча);

Мехэммэтханов Н.Я. "Мамадыш ИК" ЖЧЖ директоры (килешу буенча);
Кирэк булганда Комиссия эшенэ проект документларына йэм (яки) инженерлык эзлэнулэре 
нэтижэлэренэ экспертиза бэялэмэлэрен эзерлэу хокукына билгелэнгэн тэртиптз 
аттестациялэнгэн экспертлар Ьэм башка затлар (килешу буенча) жэлеп ителэ ала.



Татарстан Республикасы Мамадыш 

муниципаль районы Башкарма комитетыньщ 

. О/ .  2019 ел,^^2_нче номерлы карарына

кушымта №2

Татарстан Республикасы Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак урынны, 
торак бинаны яшэу ечен яраксыз Иэм купфатирлы йортны авария хэлендэ Иэм сутелергэ 
яки реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын торак йорт, торак йортны бакча йорты

дип тану буенча ведомствоара комиссия турында 
НИГЕЗЛЭМЭ

1.1. Татарстан Республикасы Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак урынны, 
торак бинаны яшэу ечен яраксыз йэм купфатирлы йортны авария хэлендэ йэм сутелергэ 
яки реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын торак йорт, торак йортны бакча йорты 
дип тану буенча ведомствоара комиссия турныдагы Нигезлэмэ (алга таба- Нигезлэмэ) ТР 
Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак урынны, торак бинаны яшэу ечен 
яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария хэлендэ йэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ 
тиешле, бакча йортын торак йорт, торак йортны бакча йорты дип тану буенча эш тэртибен 
бил гели.
1.2. Комиссия уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе Хекумэтенец 2006 елныц 28 
гыйнварындагы 47 номерлы карары, шулай ук элеге Нигезлэмэгэ таяна.
1.3. Нигезлэмэ ТР Мамадыш районы территориясендэ урнашкан милек формасына бэйсез 
рэвештэ файдалануга тапшырылган торак биналарга кагыла.
1.4. Комиссиянец нигезлэмэсе йэм шэхси составы ТР Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты карары белэн раслана.
1.5. Комиссия утырышлары уз компетенциясенэ кергэн мэсьэлэлэрне карау турында 
гаризалар кергэн саен уткэрелэ.
1.6. Комиссия бурычына ТР Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак урынны, 
торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария хэлендэ Ьэм сутелергэ 
яки реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын торак йорт, торак йортны бакча йорты 
дип гамэлдэге законнарда билгелэнгэн талэплэр нигезендэ тану керэ.
1.7. Комиссия ТР Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак урынны, торак 

бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария хэлендэ Ьэм сутелергэ яки 
реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын торак йорт, торак йортны бакча йорты дип 
тану турындагы мэсьэлэне, милекче (вэкалэтле зат), яллаучы гаризасы нигезендэ карый.
1.8. Комиссия эгъзалары: комиссия утырышларында катнашырга, карала торган 
мэсьэлэлэр буенча фикер алышуда катнашырга Ьэм карарлар эшлэп чыгаруда катнашырга; 
утырышта катнашу момкинлеге булмаганда, комиссия сэркатибенэ бу хакта алдан хэбэр 
итэргэ; кирэк булган очракта комиссия секретаренэ кон тэртибе мэсьэлэлэре буенча уз 
фикерен язма рэвештэ жибэрергэ тиеш.
1.9. Комиссия уз компетенциясе чиклэрендэ гражданнарныц имин яшэу тирэлеген тээмин 
иту елкэсендэ эшчэнлек башкаручы Татарстан Республикасы Мамадыш районы 
территориясендэ барлык дэрэжэдэге башкарма хакимият органнарыныц узара 
хезмэттэшлеген оештыру, координациялэу Ьэм камиллэштеру ечен кирэкле карарлар 
кабул итэргэ, дэулэт, ижтимагый Ьэм башка оешмалардан Ьэм вазыйфаи затлардан кирэкле 
документлар, материаллар Ьэм торак йортларныц (торак урыннарныц) торышы турында 
мэгълумат соратып алырга Иэм алырга); уртак эштэ катнашу ечен милек формасына
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карамастан, барлык дэрэжэдэге башкарма хакимият органнары, предприятие Ьэм оешма 
житэкчелэрен Ьэм белгечлэрен жэлеп итэргэ; торак биналарны тикшергэндэ комиссия 
эшендэ катнашырга торак урыннар милекчелэрен Ьэм яллаучыларны жэлеп итэргэ; 
комиссия тарафыннан соцгы карар кабул иту ечен кирэк булган мэсьэлэлэрне ачыклау 
максатыннан, биредэ яшэучелэрне Ьэм яллаучыларны (арендаторларны) copay бирергэ; 
комиссия утырышына гариза каралганда гариза биручелэрне, яллаучыларны Ьэм торак 
урыннарыньщ милекчелэрен, оешма вэкиллэрен чакырырга; комиссия карарларын утэу 
барышын контрольдэ тотарга хокуклы.
1.10. Комиссия утырышы комиссия рэисе яисэ аньщ урынбасары йэм комиссия 
эгъзаларынын, кимендэ 2/3 елеш эгъзасы булган очракта уткэрелергэ хокуклы.
1.11. Комиссия рэисе: комиссия эшчэнлеге белэн житэкчелек итэ; Комиссия утырышларын 
уткэру датасын бил гели; Комиссия утырышын уз дыра; комиссия тарафыннан кабул 
ителгэн карарлар раслый; комиссия компетенциясе чиклэрендэ аныц эгьзалары 
тарафыннан утэлергэ тиешле йеклэмэ бирэ.
1.12. Комиссия рэисе урынбасары Комиссия рэисе вазыйфаларын аньщ юклыгында 
башкара.
1.13. Комиссия секретаре: эш башкаруны, комиссия документларын исэпкэ алуны Ьэм 
саклауны тээмин итэ; комиссия эгъзаларын каралучы мэсьэлэлэр буенча эш материаллары 
белэн тээмин итэ; Комиссия утырышын уткэру датасы турында уз вакытында хэбэр итэ.


