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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 карарына үзгәрешләр кертү 

хакында» 

 

Муниципаль норматив хокукый актны законнарга туры китерү 

максатларында " Татарстан Республикасы Дәүләт торак фондыннан һәм 

муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча 

гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру 

турында «Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында «2019 

елның 6 августындагы 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставына таянып, 

КАРАР БИРӘМ: 

 

1. «Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннары наем 

шартнамәләре буенча торак урыннары бирүгә мохтаҗ гражданнарны исәпкә алу 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 елның 25 гыйнварындагы 08пи номерлы 

карарына (Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 елның 29 маендагы 185пи номерлы, 2019 елның 9 

июлендәге 214пи номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  
 

       1.1) 2.6 пунктының 1 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә: 

       «1) торак урынында яшәү урыны буенча теркәлгән гражданнар санын 

раслаучы белешмәләр;»; 



 

1.1) 2.6 пунктының 3 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә: 

1.2)        «3) дәүләт кадастр исәбен, хокукларны дәүләт теркәвенә алуны, 

күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрын алып баруны һәм 

күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында (алга таба - хокукларны 

теркәү органы) булган мәгълүматларны бирүне, гаилә әгъзаларының 

даими яшәү урыны буенча милек хокукындагы торак урыннарның 

булу яки булмавы турында мөрәҗәгать итүче гаиләсенең хокуктан 

файдалануга сәләтле һәр әгъзасы тарафыннан биш ел эчендә бирелә 

торган белешмәләр;»;  

1.3) 3.4.1 пунктның 1 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә: 

1.4)        «1) торак урынында яшәү урыны буенча теркәлгән гражданнар 

санын раслаучы белешмәләр;»;  

1.5) 3.4.1 пунктының 3 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә: 

1.6)        «3) дәүләт кадастр исәбен, хокукларны дәүләт теркәвенә алуны, 

күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрын алып баруны һәм 

күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында (алга таба - хокукларны 

теркәү органы) булган мәгълүматларны бирүне, гаилә әгъзаларының 

даими яшәү урыны буенча милек хокукындагы торак урыннарның 

булу яки булмавы турында мөрәҗәгать итүче гаиләсенең хокуктан 

файдалануга сәләтле гариза тапшырган һәр әгъзасы тарафыннан  биш 

ел эчендә бирелә торган белешмәләр;»  

       2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион 

челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында " Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге 

адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

       3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

инфраструктура үсеше  буенча урынбасары Д.Н. Ризаевка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                                    Р.Л. Исланов 
 

http://pravo.tatarstan.ru/

