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2019 елның «30» сентябре                                         №1384 

 

 
                                                              

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә 

органнары күрсәтә торган муниципаль һәм дәүләт  

хезмәтләре исемлеге турында 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, «Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 

тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 2010 елның 2 

ноябрендәге 880 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

карарына таянып, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Тәкъдим ителгәнне расларга: 

“Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең җирле 

үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль һәм дәүләт 

хезмәтләре исемлеге»; 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының КФҮ 

филиалы аша җирле үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган 

муниципаль һәм дәүләт хезмәтләре исемлеге; 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының КФҮ 

филиалында комплекслы сорау буенча күрсәтелмәгән муниципаль һәм дәүләт 

хезмәтләре исемлеге. 

2. Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Лениногорск муниципаль районы муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

җирле үзидарә органнары күрсәтә торган муниципаль һәм дәүләт хезмәтләре 

исемлеге» карары үз көчен югалткан дип танырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесенең 

икътисад буенча беренче урынбасарына йөкләргә. 
 

Җитәкче   Н.Р.  Залаков 
 

И.Р. Хәйбрахманов 

5-44-72 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расланды  

 

“Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карары 

белән 

 

30  сентябрь, 2019 ел, № 1384 

 

“Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә 

органнары тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль һәм дәүләт хезмәтләре 

исемлеге 

 

№ 

п/п 

Ххезмәтләрнең атамасы 

1 Архив белешмәләрен, архив өземтәләрен, дәүләт милкенә караган һәм 

муниципаль архивта сакланучы архив фондлары буенча архив 

документлары күчермәләрен бирү 

2 Балигъ булмаган балалар (алар) исеменнән сатып алуның өстенлекле 

хокукыннан баш тартуга алдан рөхсәт бирү) 

3 Балигъ булмаган балаларның күчемсез милеген тартып алу буенча алыш-

бирешләрне тормышка ашыруга алдан рөхсәт бирү  

4 Балигъ булмаганнарның күчемсез милкен тартып алу буенча килешүләр 

төзүгә алдан рөхсәт бирү 

5 Граждан хәле актын дәүләт теркәвенә алу турында кабат таныклык бирү 

6 Язылышу турында гариза кабул итү 

7 Уртак балалары булмаган, балигъ булмаган ир белән хатынның үзара 

ризалыгы буенча аерылышу турында гариза кабул итү 

8 Күпфатирлы йортны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны 

килештерү турында Карар кабул итү 

9 Торак урыны, торак урыны яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы йортның 

авария хәлендә һәм сүтелергә яисә реконструкцияләнергә тиешле, торак 

йорт һәм бакча йорты дип танылу 

10 Торак (торак булмаган) күчерү (күчерүдән баш тарту) турында 

хәбәрнамә бирү) 

11 Төзелешкә рөхсәт бирү 

12 Күрсәтелгән нормаларның туры килмәве (туры килмәве) турында 

хәбәрнамә җибәрү 

13 индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының 

планлаштырылган параметрларын билгеләнгән параметрларга һәм җир 

кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын 

урнаштыруга рөхсәт (рөхсәт ителмәү) турында хәбәрнамә 

14 Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү 
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№ 

п/п 

Ххезмәтләрнең атамасы 

15 Төзелгән яки үзгәртеп корылган индивидуаль торак төзелеше 

объектының яки бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы 

законнар таләпләренә туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә 

җибәрү 

16 Планлаштырылган капиталь төзелеш объектын сүтү турында хәбәрнамә 

һәм документлар җибәрү 

17 Капиталь төзелеш объектын сүтүне тәмамлау турында хәбәрнамә һәм 

документлар җибәрү 

18 Капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү 

19 Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү 

20 Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары схемаларын 

килештерү 

21 Җирлекнең генераль планыннан өземтә бирү  

22 Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат системасында 

булган мәгълүматларны бирү 

23 Җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү 

24 Бирү, үзгәртү һәм аннулировать адреслары 

25 Белешмә бирү (өземтәләр) 

26 Белешмә бирү (өземтәләр) 

27 Агач һәм куакларны кисүгә, кронировкалауга яки утыртуга рөхсәт бирү 

28 Агач һәм куакларны кисүгә, кронировкалауга яки утыртуга рөхсәт бирү 

29 Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү 

30 Территорияләрнең кадастр планында җир участогының яки җир 

кишәрлекләренең урнашу схемасын раслау  

31 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген түләүсез файдалануга бирү 

32 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген сату үткәрмичә сату 

33 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген сатуларны үткәрмичә арендага 

бирү 

34 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген җир кишәрлегендә урнашкан 

биналар, корылмалар милекчеләренә милеккә яки арендага бирү 

35 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында арендага 

бирү 

36 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында сату юлы 

белән милеккә бирү 
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№ 

п/п 

Ххезмәтләрнең атамасы 

37 Муниципаль милектәге җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен шәхси 

милектәге җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү 

38 Муниципаль милектә булган җир яки җир кишәрлегеннән файдалануга 

рөхсәт бирү 

39 Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгының оперативмәгълүматы буенча республикада 2015 елның 

29 апреленә 691,6 мең га мәйданда бөртекле һәм кузаклы культуралар 

җыелган, бу барлык мәйданның 78% ын тәшкил итә. 

40 Торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен 

муниципаль милектәге җир кишәрлеге гражданнарга милеккә (арендага) 

бирү 

41 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык алып 

бару өчен милеккә (арендага) бирү 

42 Шәхси яки муниципаль милектәге җир кишәрлеген бер категориядән 

(авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) икенче категориягә 

күчерү турында Карар кабул итү  

43 Җир кишәрлегеннән даими (сроксыз) файдалану хокукын яки җир 

кишәрлегеннән гомерлек мирас итеп биләү хокукын туктату турында 

Карар кабул итү 

44 Җир кишәрлеген сатып алу турында Карар кабул итү 

45 Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенә үзгәрешләр кертү 

46 Җир кишәрлекләре алу хокукына ия булган затларны исәпкә кую 

47 Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү 

турында килешү төзү 

48 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга шәхси торак 

төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү 

49 Муниципаль торак фондының торак урыннарын гражданнар милкенә 

тапшырганда документлар рәсмиләштерү 

50 Муниципаль милекне муниципаль учреждениеләргә, муниципаль казна 

предприятиеләренә оператив идарә хокукында һәм муниципаль унитар 

предприятиеләргә хуҗалык алып бару хокукында рәсмиләштерү 

(беркетү)  

51 Муниципаль милек реестрыннан өземтә бирү 

52 Муниципаль милектәге һәм арендага бирү өчен билгеләнгән күчемсез 

милек объектлары турында мәгълүмат бирү 

53 Муниципаль казна тәшкил иткән мөлкәтне арендага тапшыру 

54 Муниципаль мөлкәт реестрына керүче муниципаль мөлкәтне арендага 

бирү 

55 Сатуларны үткәрмичә генә муниципаль берәмлек муниципаль милкен 
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№ 

п/п 

Ххезмәтләрнең атамасы 

түләүсез файдалануга тапшыру 

56 Мондый шартнамәне төзү хокукына сатулар нәтиҗәләре буенча 

муниципаль мөлкәттән түләүсез файдалану шартнамәсен төзү 

57 Муниципаль милекне арендалау буенча гамәлдәге килешүне өзү 

58 Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 

59 Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә, шәхси 

эшмәкәрләргә, физик затларга - товар, эш, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргә субсидияләрдән тыш) субсидияләр бирү 

60 Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт 

бирү 

61 Муниципаль берәмлек чикләрендә җирле әһәмияттәге юллар буйлап 

тулысынча яки өлешчә үтә торган маршрутлар буенча авыр йөкләр, зур 

габаритлы йөкләр ташуларга рөхсәт бирү 

62 Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль мөлкәтне биләүгә 

һәм (яки) файдалануга тапшыру 

63 Хезмәт торак урынын найм шартнамәләре буенча муниципаль торак 

фондында гражданнарга торак урыннар бирү 

64 Гражданга социаль наем шартнамәсе буенча муниципаль торак 

фондыннан торак урыны бирү 

65 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую 

  66 Законсыз сакланган яки табылган корал, сугыш припаслары, коралга 

патроннар, шартлаткыч җайланмалар һәм шартлаткыч матдәләр өчен 

ирекле рәвештә акча түләү турында Карар кабул итү 

  67 Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә 

һәм яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү 

68 "2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү «ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) 

өчен социаль түләү алу хокукы турында таныклык исәпкә кую һәм бирү» 

69 Авиация эшләре, парашют сикерүләре, һава судноларының 

демонстрацион очышлары, пилотсыз очу аппаратлары очышлары, 

җирлек территориясеннән бәйләнгән аэростатларны күтәрү өчен рөхсәт 

бирү 

70 Гомерлек рента килешүе төзүгә рөхсәт бирү 

71 Карамактагылар милке белән килешүләр төзүгә рөхсәт бирү 

72 Опекунга яки попечительгә баланың Саклык счетыннан файдалануга 

рөхсәт бирү 



5 

 

№ 

п/п 

Ххезмәтләрнең атамасы 

73 Яшәү урыны алышынуга бәйле рәвештә, опекунга яшәү урыны буенча 

теркәү исәбеннән төшереп калдыруга рөхсәт бирү 

74 Опекунга наемга алынган баланың торагын тапшыруга рөхсәт бирү 

75 Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе 

гражданнарын уллыкка алу мөмкинлеге һәм уллыкка алучыларга 

кандидат буларак исәпкә кую турында бәяләмә бирү 

76 Ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә 

рөхсәт бирү 

77 Законлы вәкилгә балигъ булмаган балаларның акчалата өлешен алу өчен 

рөхсәт бирү 

78 Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен 

оешмаларда булган балаларны Россия Федерациясе территориясендә 

даими яшәүче балигъ булмаган гражданнар гаиләләренә вакытлыча 

тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 

79 Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарның 

гаиләләренә суд тәртибендә хокуктан файдалануга сәләтсез дип танылган 

балигъ затның вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү 

80 Опекун яки попечительлек билгеләү һәм суд тәртибендә эшкә сәләтсез 

дип танылган балигъ заттан опекун яки попечитель билгеләү 

81 Опекунга яки попечительгә опекага алынган баланың мирас хокукына 

керү өчен рөхсәт бирү 

82 Кредит акчаларын кулланып торак сатып алуга һәм балигъ булмаганнар 

катнашында залог (ипотекага) бирүгә алдан рөхсәт бирү 

83 Ятим балаларны һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны, 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарны 

опекага (попечительлеккә) билгеләү яки опекун булу мөмкинлеге 

турында бәяләмә бирү.) 

84 Балигъ булмаган баланы эмансипацияләү мөмкинлеге турында Карар 

кабул итү (балигъ булмаган баланы тулысынча эшкә яраклы дип игълан 

итү) 

85 Тәрбияләнүчеләрне психоневрологик типтагы интернат-йортларга 

стационар хезмәт күрсәтүгә җибәрү турында карарлар бирү 

86 Опекунга торакны хосусыйлаштыруга рөхсәт бирү 

87 Опекунга(попечительгә), тәрбиягә бала алган ата-аналарга акча билгеләү 

һәм түләү, шулай ук опекуннарга яки попечительгә, үз вазыйфаларын 

башкаручы тәрбиягә бала алган ата-аналарга түләү. 
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№ 

п/п 

Ххезмәтләрнең атамасы 

88 Уллыкка (кызлыкка) алуны теркәү) 

89 Ата булуны теркәү 

90 Аерылышу 

91 Үлемне теркәү 

92 Бала тууны теркәү 

93 Исемне теркәү 

94 Граждан хәле актларын теркәү язмаларына үзгәрешләр һәм төзәтмәләр 

кертү 

95 Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган 

индивидуаль торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча 

төп эшләр башкарылуын раслаучы документ бирү 

96 Чернобыль АЭС һәлакәте, «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария 

аркасында радиация йогынтысына дучар ителгән гражданнарга һәм 

аларга тиңләштерелгән затларга исәпкә кую һәм Дәүләт торак 

сертификатын бирү 

97 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә куелу һәм 

мәҗбүри күченүчеләргә торак сатып алу өчен субсидияләр бирү өчен 

Дәүләт торак сертификатын бирү 

98 Архив документларының урнашу мәсьәләләре буенча консультация бирү 

99 Дәүләт милкенә караган архив документларының урнашу мәсьәләләре 

буенча консультация бирү 

100 Архив белешмәләрен, архив өземтәләрен, архив документлары 

күчермәләрен бирү 

101 Муниципаль архивның уку залында эшләү өчен файдаланучыга дәүләт 

милкенә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланучы архив 

документларын бирү 

102 Муниципаль архивның уку залында эшләү өчен кулланучыга архив 

документларын бирү 

103 Ликвидацияләнгән оешмаларның шәхси составы буенча муниципаль 

архивка саклауга документлар кабул итү 

104 Архивлар эшендә методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда 

документлар оештыру буенча дәүләт формасындагы юридик затларга 

ярдәм күрсәтү 

 

_______________________________________ 
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Расланды  

 

“Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карары 

белән 

 

30  сентябрь, 2019 ел, № 1384 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының КФҮ филиалы 

аша җирле үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль һәм 

дәүләт хезмәтләре исемлеге 

  

 
№ 

 
Хезмәтләрнең атамасы 

Дәүләт хезмәтләре 

 
  1 

Архив белешмәләрен, архив өземтәләрен, дәүләт милкенә караган һәм 

муниципаль архивта сакланучы архив фондлары буенча архив 

документлары күчермәләрен бирү 
 

2 Балигъ булмаган балалар (алар) исеменнән сатып алуның өстенлекле 

хокукыннан баш тартуга алдан рөхсәт бирү) 
 

3 Балигъ булмаган балага караган күчемсез милекне тартып алу буенча 

алыш-бирешләрне тормышка ашыруга алдан рөхсәт бирү  

 
4 Балигъ булмаганнарның күчемсез милкен тартып алу буенча 

килешүләр төзүгә алдан рөхсәт бирү 
 

5 Граждан хәле актын дәүләт теркәвенә алу турында кабат таныклык 

бирү 
6 Язылышу турында гариза кабул итү 

 
7 Уртак балалары булмаган, балигъ булмаган ир белән хатынның үзара 

ризалыгы буенча аерылышу турында гариза кабул итү 
 

Муниципаль хезмәтләр 
 
 8 Күпфатирлы йортны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны 

килештерү турында Карар кабул итү 

9 Торак урыны, торак урыны яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы 

йортның авария хәлендә һәм сүтелергә яисә реконструкцияләнергә 

тиешле, торак йорт һәм бакча йорты дип танылу 

10 Торак (торак булмаган) күчерү (күчерүдән баш тарту) турында 

хәбәрнамә бирү) 

11 Торак булмаган бинага бүлмәләр 
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№ 

 
Хезмәтләрнең атамасы 

12 Төзелешкә рөхсәт бирү 

13 Индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты 

параметрларының билгеләнгән параметрларга туры килүе (туры 

килмәве) турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән хәбәрнамәне җир 

кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты 

урнаштыру мөмкинлеге (рөхсәт ителмәү) һәм билгеләнгән 

параметрларга туры килү (туры килмәү) турында белдерү җибәрү 

14 Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү 

15 Төзелгән яки үзгәртеп корылган индивидуаль торак төзелеше 

объектының яки бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге 

турындагы законнар таләпләренә туры килүе (туры килмәве) турында 

хәбәрнамә җибәрү 
16 Планлаштырылган капиталь төзелеш объектын сүтү турында 

хәбәрнамә һәм документлар җибәрү 

17 Капиталь төзелеш объектын сүтүне тәмамлау турында хәбәрнамә һәм 

документлар җибәрү 

18 Капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү 

19 Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү 

20 Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассалары 

схемаларын Килештерү 

21 Җирлекнең (шәһәр округының) Генераль планыннан өземтә бирү) 

22 Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат 

системасында булган мәгълүматларны бирү 

23 Җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү 

24 Бирү, үзгәртү һәм аннулировать итү адреслары 

25 Белешмә бирү (өземтәләр) 

26 Бирү, үзгәртү һәм аннулировать итү адреслары 

27 Агач һәм куакларны кисүгә, кронировкалауга яки утыртуга рөхсәт 

бирү 28 Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү 

29 Территорияләрнең кадастр планында җир участогының яки җир 

кишәрлекләренең урнашу схемасын раслау  

30 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген даими (сроксыз) файдалануга 

бирү 
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№ 

 
Хезмәтләрнең атамасы 

31 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген түләүсез файдалануга бирү 

32 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген сату үткәрмичә сату 

33 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген сатуларны үткәрмичә 

арендага бирү 

34 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген җир кишәрлегендә урнашкан 

биналар, корылмалар милекчеләренә милеккә яки арендага бирү 

35 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында 

арендага бирү 

36 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында сату 

юлы белән милеккә бирү 

37 Муниципаль милектәге җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен шәхси 

милектәге җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү 

38 Муниципаль милектә булган җир яки җир кишәрлегеннән 

файдалануга рөхсәт бирү 

39 Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгының оперативмәгълүматы буенча республикада 2015 

елның 29 апреленә 691,6 мең га мәйданда бөртекле һәм кузаклы 

культуралар җыелган, бу барлык мәйданның 78% ын тәшкил итә. 

40 Торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен 

муниципаль милектәге җир кишәрлеге гражданнарга милеккә 

(арендага) бирү 

41 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык 

алып бару өчен милеккә (арендага) бирү 

42 Шәхси яки муниципаль милектәге җир кишәрлеген бер категориядән 

(авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) икенче 

категориягә күчерү турында Карар кабул итү  

43 Җир кишәрлегеннән даими (сроксыз) файдалану хокукын яки җир 

кишәрлегеннән гомерлек мирас итеп биләү хокукын туктату турында 

Карар кабул итү 

44 Җир кишәрлеген сатып алу турында Карар кабул итү 

45 Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенә үзгәрешләр кертү 
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№ 

 
Хезмәтләрнең атамасы 

46 Җир кишәрлекләре алу хокукына ия булган затларны исәпкә кую 

47 Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү 

турында килешү төзү 

48 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга шәхси торак 

төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү 

49 Муниципаль торак фондының торак урыннарын гражданнар милкенә 

тапшырганда документлар рәсмиләштерү 

50 Муниципаль милекне муниципаль учреждениеләргә, муниципаль 

казна предприятиеләренә оператив идарә хокукында һәм муниципаль 

унитар предприятиеләргә хуҗалык алып бару хокукында 

рәсмиләштерү (беркетү)  

51 Муниципаль милек реестрыннан өземтә бирү 

52 Муниципаль милектәге һәм арендага бирү өчен билгеләнгән күчемсез 

милек объектлары турында мәгълүмат бирү 

53 Муниципаль казна тәшкил иткән мөлкәтне арендага тапшыру 

54 Муниципаль мөлкәт реестрына керүче муниципаль мөлкәтне арендага 

бирү 

55 Сатуларны үткәрмичә генә муниципаль берәмлек муниципаль милкен 

түләүсез файдалануга тапшыру 

56 Мондый шартнамәне төзү хокукына сатулар нәтиҗәләре буенча 

муниципаль мөлкәттән түләүсез файдалану шартнамәсен төзү 

57 Муниципаль милекне арендалау буенча гамәлдәге килешүне өзү 

58 Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 

59 Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә, шәхси 

эшмәкәрләргә, физик затларга - товар, эш, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргә субсидияләрдән тыш) субсидияләр бирү 

60 Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт 

бирү 61 Муниципаль берәмлек чикләрендә җирле әһәмияттәге юллар буйлап 

тулысынча яки өлешчә үтә торган маршрутлар буенча авыр йөкләр, 

зур габаритлы йөкләр ташуларга рөхсәт бирү 

62 Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль мөлкәтне 

биләүгә һәм (яки) файдалануга тапшыру 
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№ 

 
Хезмәтләрнең атамасы 

63 Хезмәт торак урынын найм шартнамәләре буенча муниципаль торак 

фондында гражданнарга торак урыннар бирү 

64 Гражданга социаль наем шартнамәсе буенча муниципаль торак 

фондыннан торак урыны бирү 

65 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую 

   66 Гражданнардан законсыз сакланган яки табылган корал, сугыш 

припаслары, коралга патроннар, шартлаткыч җайланмалар һәм 

шартлаткыч матдәләр өчен ирекле тапшырылган түләүне гамәлгә 

ашыру өчен документлар кабул итү 
_______________________________________



 

                                                                                                                         

Расланды  

 

“Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карары 

белән 

 

30  сентябрь, 2019 ел, № 1384 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының КФҮ 

филиалында комплекслы сорау буенча күрсәтелмәгән муниципаль һәм дәүләт 

хезмәтләре исемлеге 

 

№ 

п/п 

Хезмәтләрнең атамасы 

1 Җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү 

2 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында арендага 

бирү 

3 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында сату юлы 

белән милеккә бирү 

4 Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгының оперативмәгълүматы буенча республикада 2015 

елның 29 апреленә 691,6 мең га мәйданда бөртекле һәм кузаклы 

культуралар җыелган, бу барлык мәйданның 78% ын тәшкил итә.  

5 Торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен 

муниципаль милектәге җир кишәрлеге гражданнарга милеккә (арендага) 

бирү 

6 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык 

алып бару өчен милеккә (арендага) бирү 

7 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга шәхси торак 

төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү  

8 Муниципаль мөлкәт реестрына керүче муниципаль мөлкәтне арендага 

бирү 

9 Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак 

шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую 

10 Авыл җирлегендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә 

һәм яшь белгечләргә торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү 

11 "2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү «ярдәмче программасы буенча торак сатып алу (төзү) 

өчен социаль түләү алу хокукы турында таныклык исәпкә кую һәм 

бирү» 

_______________________________ 

 


