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«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 1999 елның 11 мартындагы 294 номерлы карары (2019 елның 3 

июлендәге 922 номерлы редакциядә) белән расланган «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә капиталь 

төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең, үзгәртеп коруның иң чик 

параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү буенча Административ регламентка 

үзгәреш кертү турында 

 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру 

максатларында, «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. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 1999 елның 11 мартындагы 294 номерлы карары (2019 елның 3 

июлендәге 922 номерлы редакциядә) белән расланган «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә капиталь 

төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең, үзгәртеп коруның иң чик 

параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү буенча Административ регламентка 

түбәндәге үзгәрешләркертергә: 

1.5пунктында: 

3нче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 

«ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



"төзүче - үзенә караган җир кишәрлегендә яисә җир кишәрлегендә башка 

хокук иясенең (дәүләт (муниципаль) капиталь төзелеш объектларына бюджет 

инвестицияләрен гамәлгә ашырганда дәүләт хакимияте органнарын (Дәүләт 

органнарын), «Росатом» атом энергиясе буенча дәүләт корпорациясен, 

«Роскосмос» космик эшчәнлек буенча дәүләт корпорациясен, дәүләт 

бюджеттан тыш фондлар белән идарә итү органнарын яки җирле үзидарә 

органнарын тәэмин итүче физик яки юридик зат (аңа дәүләт (муниципаль) 

милкендәге капиталь төзелеш объектларына бюджет инвестицияләрен гамәлгә 

ашырганда) дәүләт хакимияте органнарын (Дәүләт органнарын), "Росатом" 

атом энергиясе буенча дәүләт корпорациясен, "Роскосмос" космик эшчәнлек 

буенча дәүләт корпорациясен, дәүләт бюджеттан тыш фондлары белән, Россия 

Федерациясе Бюджет законнары белән билгеләнгән тәртиптә, килешүләр 

нигезендә дәүләт (муниципаль) заказчысы вәкаләтләре яисә аның нигезендә 

2017 елның 29 июлендәге Федераль законның 13,3 статьясы нигезендә үз 

вәкаләтләре.                     № 218-ФЗ «төзүчеләрнең бөлгенлеге (бөлгенлеккә 

төшүе) вакытында өлешләп төзүдә катнашучы гражданнарның хокукларын 

яклау буенча гавами-хокукый компания һәм Россия Федерациясенең аерым 

закон актларына үзгәрешләр кертү турында» килешүләр нигезендә төзүче үз 

функцияләрен тапшырдылар) төзелеш, реконструкция, капиталь ремонт, 

капиталь төзелеш объектларын сүтү, шулай ук инженерлык эзләнүләрен үтәү, 

аларны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонт өчен проект документларын 

әзерләү. Төзүче шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында законнарда каралган үз 

функцияләрен техник заказчыга тапшырырга хокуклы;». 

2.Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында 

бастырып чыгарырга һәм Лениногорск муниципаль районының рәсми 

интернет-сайтында һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында, гражданнар өчен уңайлы булган мәгълүмат стендларында 

урнаштырырга 

3.Әлеге караның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 
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