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№ 32

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Кщкре Елга авыл ж;ирлеге башкарма 
комитете 30.01.2019 ел №1 «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Кэкре 
Елга авыл >цирлеге башкарма комитеты тарафыннан 
муниципаль хезмэтлэр курсэтунен административ 
регламентлары турында» карары белэн расланган 
адресларны биру, узгэрту h9M юкка чыгару буенча 
муниципаль хезмэт курсэтунец административ 
регламентына узгэреш керту турында

у.

«Россия Федерациясе ШэЬюр тезелеше кодексына, Россия Федерациясенец аерым 
закон актларына территорияне планлаштыру, территориялэрне комплекслы 1пэм тотрыклы 
устеруне тээмин иту буенча документларны эзерлэуне, килештеру Иэм раслау елешендэ 
узгэрешлэр керту Иэм Россия Федерациясе закон актларыньщ аерым нигезлэмэлэренен уз 
кечлэрен югалтуын тану турында» 03.07.2016 ел № 373-ФЭ Федераль Закон нигезендэ,

Кщкре Елга авыл >к;ирлеге Башкарма комитеты карар чыгара:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Кэкре Елга авыл и^ирлеге 
башкарма комитете 30.01.2019 ел 1 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Кэкре Елга авыл >цирлеге башкарма комитеты тарафыннан муниципаль хезмэтлэр 
курсэтунец административ регламентлары турында» карары белэн расланган 
адресларны биру, узгэрту 1пэм юкка чыгару буенча муниципаль хезмэт курсэтунец 
административ регламентына, 1.5 пунктыньщ унынчы абзацын тубэндэге редакциядэ бэян 
итеп, узгэреш кертергэ:

«планлаштыру структурасыньщ элементы-ж;ирлек территориясенец бер елеше 
(квартал, микрорайон, район 1пэм башка шундый элементлар). Планлаштыру структурасы 
элементларыныц терлэре Россия Федерациясе Хекумэте вэкалэтле федераль башкарма 
хакимият органы тарафыннан билгелэнэ.».

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасыньщ рэсми хокукый мэгьлумат 
порталында» http://pravo,tatarstan.ru веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн халыкка 
игълан итэргэ Иэм Азнакай муниципаль районыныц Интернет мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэдарЙЙщ Ц||уШ а1аг.ги. веб-адрес буенча урнаштырырга.

3. Элеге каШ'йщШу^элешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.
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