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Үзгәрешләр кертү турында 

Административ регламент муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүбуенча адреслар 

билгеләү , үзгәртү һәм адресларны бетерү 

карары белән расланган Башкарма 

комитеты Олы бортас авыл җирлеге 

Кама-Тамагы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы 7 нче номерлы 

20.12.2018«күрсәтүнең административ 

регламентын раслау Турында, 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча 

адреслар билгеләү, үзгәртү һәм 

адресларны бетерү» 

 

Федераль закон нигезендә, 26 июль, 2019 елгы № 227-ФЗ ТУРЫНДА 

«Федераль законга үзгәрешләр кертү Турында «федераль адреслы мәгълүмат 

системасы турында "Федераль законга үзгәрешләр кертү оештыруның гомуми 

принциплары Турында «Россия Федерациясендә җирле үзидарә Башкарма 

комитеты," Олы бортас авыл җирлеге Кама-Тамагы муниципаль районы Татарстан 

Республикасы дәүләт советы карар бирә: 

1. Административ регламентка кертергә, муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

буенча адреслар билгеләү, үзгәртү һәм адресларны бетерү адреслар (алга таба – 

регламент) карары белән расланган Башкарма комитеты Олы бортас авыл җирлеге 

Кама-Тамагы муниципаль районы Татарстан Республикасы 7 нче номерлы 

20.12.2018 елгы «күрсәтүнең административ регламентын раслау Турында, 



муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча адреслар билгеләү, үзгәртү һәм адресларны 

бетерү турында түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

пункт 1.5: 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

адрес – адресланган обектнын урнашкан урынын тасвирлау, структурлаштыру 

нигезендә оештыру принциплары белән " Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

һәм уз эченә шул исәптән урам-юл челтәре исемнэре элементларын һәм (яки) 

планлаштыру структурасын (кирәк булганда) исеме элементы, ә шулай ук цифрлы 

һәм (яки) хэрефле-цифрлы гыйбарә объект адреслар билгеләү, 

идентифицирлаштыру булдыру;»; 

 бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«объектларны адреслаштыру- капиталь төзелеш объекты, җир участогы яки башка 

объект, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән объектлары 

исемлеге адреслары;». 

2. Хәзерге министрлар мәгълүмати стендларында урнашкан адреслар буенча 

халыкка җиткерергә:  

-- Татарстан республикасы Кама Тамагы муниципаль районы, Олы Бортас авылы,, 

Ленинград ур. 27йорт, Балчыклы авылы, Ленин ур,70 йорт, шулай ук хокукый 

мәгълүматне Рәсми порталда Татарстан Республикасы һәм урнаштыру рәсми 

сайтында Кама Тамагы муниципаль районы Татарстан Республикасы мәгълүмат-

телекоммуникация «Интернет»челтәрендә бастырырга. 

            2. Әлеге карарны Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга.     

            3. Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе 

Олы Бортас авыл җирле 

башлыгы                                                                                                          Р. С. Сәгдиев 

 


