
 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге №131-ФЗ Федераль закон, «Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 

№210-ФЗ Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

  1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты Җитәкчесенең 2013 елның 5 апрелендәге №426 «Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

күрсәтә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеген раслау турында» 

карарына үзгәрешләр кертергә. 

     2. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары күрсәтә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеген раслау 

турында» 05.04.2013 №426 Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесе карарына №1 Кушымта текстын яңа редакциядә, әлеге 

карарның Кушымтасы нигезендә расларга. 

     3. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының 2017  елның 14  

сентябрендә №1735   «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы җирле үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт һәм 

Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең «Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары күрсәтә торган дәүләт 
һәм муниципаль хезмәтләр исемлеген 
раслау турында» 2013 ел, 5 апрель, №426 
Карарына үзгәрешләр кертү хакында 

   07.10.2019                                                                   1002 



муниципаль хезмәтләр исемлеген раслау турында» 05.04.2013 ел, №426 

карарына үзгәрешләр кертү турында» карары үз көчен югалткан дип танырга.   

    4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет 

җитәкчесенең социаль-икътисадый үсеш буенча урынбасарына йөкләргә. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Башкарма комитет Җитәкчесе  
вазыйфаларын вакытлыча башкаручы                Р.Г. Мунасипов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әзерләде һәм бастырды 
О.А.Сельская 

 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы  
 Башкарма комитетының   
 № 1002, 07.10.2019 ел карарына  
                                      №1 Кушымта 
 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары күрсәтә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр  

Исемлеге 

 

№  Хезмәт исеме 

Җирле үзидарә органнарына тапшырылган вәкаләтләр буенча дәүләт хезмәтләре 

1. Тууны дәүләт теркәвенә алу 

2. Никахны дәүләт  теркәвенә алу 

3. Аерылышуны дәүләт теркәвенә алу 

4. Уллыкка (кызлыкка) алуны дәүләт теркәвенә алу 

5. Ата булуны дәүләт теркәвенә алу 

6. Исемне үзгәртү турында дәүләт теркәвенә алу 

7. Үлемне дәүләт теркәвенә алу 

8. Граждан хәле актлары язмаларына төзәтмәләр яки үзгәрешләр кертү 

9. Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турында кабат 
таныклыклар яки Граждан хәле актын дәүләт теркәвенә алу 
фактларының булу-булмавын яки булмавын раслаучы башка 
документлар бирү 

10. Гражданлык хәле актларын теркәү язмаларын торгызу һәм юкка чыгару 

11. Стационар формада социаль хезмәт күрсәтүче оешмаларга стационар 
хезмәт күрсәтүгә җибәрү турында карарлар бирү 

12. Эшкә сәләтсез дип танылган балигъ затка суд тәртибендә опекун яки 
попечитель билгеләү 

13. Гомерлек рента килешүе төзүгә рөхсәт бирү 

14. Опекунга балигъ булган хокукка сәләтсез зат мәнфәгатьләрендә торакны 
хосусыйлаштыру өчен рөхсәт бирү 

15. Опекунга алынган баланың торагын наемга тапшыруга рөхсәт бирү 

16. Карамактагылар милке белән килешүләр төзүгә рөхсәт бирү 

17. Яшәү урыны алышынуга бәйле рәвештә, опекунга яшәү урыны буенча 
теркәү исәбеннән төшереп калдыруга рөхсәт бирү 

18. Опекунга яки попечительгә опекага алынган баланың мирас хокукына 
керү өчен рөхсәт бирү 

19. Опекунга яки попечительгә баланың саклык счетыннан файдалануга 
рөхсәт бирү  

20. Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнарның 
гаиләләренә стационар формада социаль хезмәт күрсәтүче оешмаларда 
булган хокуктан файдалануга сәләтсез гражданнарны вакытлыча 
тапшыру турында бәяләмә бирү 

21. Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын 
тормышка ашыручы мәгариф оешмаларына (балалар бакчалары) 
балаларны исәпкә кую һәм кабул итү 

22. Кредит акчаларын кулланып торак сатып алуга һәм балигъ булмаганнар 
катнашында залог (ипотекага) бирүгә алдан рөхсәт бирү 

23. Балигъ булмаган баланың хис-тойгылар мөмкинлеге турында карар кабул 
итү (балигъ булмаган баланы тулысынча эшкә сәләтле дип игълан итү) 

24. Законлы вәкилгә балигъ булмаган балаларның акчалата өлешен алу өчен 



рөхсәт бирү. 

25. Ундүрт яшькә җитмәгән баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә 
рөхсәт бирү 

26. Балигъ булмаганнарның күчемсез милкен тартып алу буенча килешүләр 
төзүгә алдан рөхсәт бирү 

27. Балигъ булмаган бала (балалар) исеменнән сатып алуның өстенлекле 
хокукыннан баш тартуга алдан рөхсәт бирү 

28. Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен 
Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булмаган 
гражданнар гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында 
бәяләмә бирү 

29. 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. 

30. Балигъ булмаган балага караган күчемсез милекне тартып алу буенча 
алыш-бирешләрне тормышка ашыруга алдан рөхсәт бирү 

31. Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче Россия 
Федерациясе гражданнарын уллыкка алу мөмкинлеге һәм уллыкка 
алучыларга кандидат буларак исәпкә кую турында бәяләмә бирү 

32. Опекунга яки попечительгә, тәрбиягә бала алган ата-аналарга бала 
(балаларны) тәрбияләү өчен акча билгеләү һәм түләү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтү, шулай ук опекуннарга яки попечительләргә, тәрбиягә 
алган ата-аналарга үз вазыйфаларын башкару өчен  түләү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтү 

33. Муниципаль архивның уку залында эшләү өчен файдаланучыга дәүләт 
милкенә кертелгән һәм муниципаль архивта сакланучы архив 
документларын бирү 

34. Дәүләт милкенә караган архив документларының урнашу мәсьәләләре 
буенча консультация бирү 

35 Архив белешмәләрен, архив өземтәләрен, дәүләт милкенә караган һәм 
муниципаль архивта сакланучы архив фондлары буенча архив 
документлары күчермәләрен бирү 

 Муниципаль хезмәтләр 

1. Муниципаль торак фондыннан торак урыннарны милеккә тапшырганда 
документлар рәсмиләштерү  

2. Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү 

3. Муниципаль милекне муниципаль учреждениеләргә, муниципаль казна 
предприятиеләренә оператив идарә хокукында һәм муниципаль унитар 
предприятиеләргә хуҗалык алып бару хокукында рәсмиләштерү (беркетү)  

4. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген даими (сроксыз) файдалануга 
бирү 

5. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген бушлай бирү 

6. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген түләүсез сроклы файдалануга 
бирү. 

7. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион үткәрмичә сату 

8. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген сатуларны үткәрмичә арендага 
бирү 

9. Җир кишәрлегендә урнашкан биналар, корылмалар милекчеләренә 
муниципаль милектәге җир кишәрлеген милеккә яки арендага бирү 

10. Аукцион формасында уздырыла торган сатуларда муниципаль милектәге 
җир кишәрлеге бирү. 

11. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион формасында сату юлы 
белән милеккә бирү 



12. Дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир 
кишәрлекләрен шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү 
турында килешү төзү 

13. Авиация эшләре, парашют сикерүләре, һава судноларының 
демонстрацион очышлары, пилотсыз очу аппаратлары очышлары, 
җирлек территориясеннән бәйләнгән аэростатларны күтәрү өчен рөхсәт 
бирү 

14. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген крестьян (фермер) хуҗалыгы 
эшчәнлеген алып бару өчен гражданнарга һәм крестьян (фермер) 
хуҗалыкларына милеккә (арендага) бирү 

15. Торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен 
гражданнарга милеккә (арендага) җир кишәрлеге бирү 

16. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга бакчачылык алып 
бару өчен милеккә (арендага) бирү 

17. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген дача хуҗалыгын алып бару өчен 
гражданнарга милеккә (арендага) бирү 

18. Шәхси яки муниципаль милектәге җир кишәрлеген бер категориядәге 
җирләр составыннан (авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) 
башка категориягә күчерү турында карар кабул итү 

19. Җир кишәрлегеннән даими (сроксыз) файдалану хокукын яки җир 
кишәрлегеннән гомерлек мирас итеп биләү хокукын туктату турында 
карар кабул итү 

20. Җир кишәрлеген сатып алу турында карар кабул итү. 

21. Муниципаль милек реестрыннан өземтә бирү 

22. Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенә үзгәрешләр кертү. 

23. Муниципаль милек булып торган җир кишәрлекләрендә хәзинә эзләүгә 
рөхсәт бирү 

24. Муниципаль преференцияләр бирү 

25. Бушлай җир кишәрлекләре алуга хокукы булган затларны исәпкә кую. 

26. Муниципаль милектәге һәм арендага бирү өчен билгеләнгән күчемсез 
милек объектлары турында мәгълүмат бирү 

27. Муниципаль казна булган милекне арендага бирү  

28. Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү 
турында килешү төзү 

29. Элек хосусыйлаштырылган торак урыннарны муниципаль милеккә кабул 
итү 

30. Муниципаль мөлкәт реестрына керүче муниципаль мөлкәтне арендага 
бирү 

31. Җир кишәрлегеннән шартлы рәвештә файдалануга рөхсәт бирү 

32. Гражданнарның коммерциячел булмаган бакчачылык, яшелчәчелек, дача 
берләшмәсе әгъзасы булган гражданга җир кишәрлеген түләүсез бирү. 

33. Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына муниципаль мөлкәтне биләүгә 
һәм (яки) файдалануга тапшыру 

34. Гражданнарның коммерциячел булмаган бакчачылык, яшелчәчелек, дача 
берләшмәсенең гомуми файдалану милкенә караган җир кишәрлеге бирү 

35. Сатуларны үткәрмичә генә муниципаль берәмлек муниципаль милкен 
түләүсез файдалануга тапшыру 

36. Мондый шартнамәне төзү хокукына сатулар нәтиҗәләре буенча 
муниципаль мөлкәттән түләүсез файдалану шартнамәсен төзү 

37. Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга шәхси торак 
төзелеше өчен милеккә (арендага) бирү 

38. Муниципаль милекне арендалау буенча гамәлдәге килешүне өзү 

39. Җир кишәрлеген арендалау буенча гамәлдәге килешүне өзү 

40. Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга 



автомобиль юлларының торышы турында мәгълүмат бирү 

41. Муниципаль берәмлек чикләрендә җирле әһәмияттәге юллар буйлап 
тулысынча яки өлешчә үтә торган маршрутлар буенча авыр йөкләр, зур 
габаритлы йөкләр ташуларга рөхсәт бирү 

42. Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү 
(күчерүдән баш тарту) турында хәбәрнамә бирү 

43. Торак урыны яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы йорт авария хәлендә 
һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш дип тану 

44. Күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) үзгәртеп 
планлаштыруны килештерү турында карар кабул итү 

45. Социаль наем шартнамәсе буенча бирелгән торак урыннарын алыштыру 
буенча документлар рәсмиләштерү 

46. Чернобыль АЭС һәлакәте, «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария 
аркасында радиация йогынтысына дучар ителгән гражданнарга һәм 
аларга тиңләштерелгән затларны исәпкә кую һәм дәүләт торак 
сертификатын бирү 

47. Муниципаль милектәге гражданга социаль наем шартнамәсе буенча 
торак урыны бирү 

48. Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә кую һәм мәҗбүри 
күченүчеләргә торак сатып алу өчен субсидияләр бирү өчен дәүләт торак 
сертификатын бирү 

49. Муниципаль милектәге гражданга социаль наем шартнамәсе буенча 
торак урыны бирү 

50. Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә кую һәм мәҗбүри 
күченүчеләргә торак сатып алу өчен субсидияләр бирү өчен Дәүләт торак 
сертификатын бирү 

51. Муниципаль милектәге гражданга социаль наем шартнамәсе буенча 
торак урыны бирү 

52. Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә кую һәм мәҗбүри 
күченүчеләргә торак сатып алу өчен субсидияләр бирү өчен Дәүләт торак 
сертификатын бирү 

53. Авиация эшләре, парашют сикерүләре, һава судноларының 
демонстрацион очышлары, пилотсыз очу аппаратлары очышлары, 
җирлек территориясеннән бәйләнгән аэростатларны күтәрү өчен рөхсәт 
бирү 

54. Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү. 

55. Инженер-геологик эзләнүләр җитештерүгә рөхсәт бирү 

56. Җирлекнең (шәһәр округының) генераль планыннан өземтә бирү 

57. Объектны урнаштыру урынын алдан килештерү турында карар кабул итү 

58. Агач һәм куакларны кисүгә, кронировкалауга яки утыртуга рөхсәт бирү 

59. Инженерлык челтәрләренең һәм коммуникацияләрнең трассалар 
схемасын килештерү 

60. Бакча йортын  торак йорт һәм торак йортны бакча йорты дип тану 

61. Тәмамланмаган төзелеш объектларын файдалануга рөхсәт бирү 

62. Территорияләрнең кадастр планында җир кишәрлеге яки җир 
кишәрлекләре схемасын раслау 

63. Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт 
бирү 

64. Җир эшләре башкару өчен ордер (рөхсәт) бирү. 

65. Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган 
индивидуаль торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча 
төп эшләр башкарылуын раслаучы документ бирү 

66. Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү. 

67. Капиталь төзелеш объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә рөхсәт бирү 



68. Архив белешмәләрен, архив өземтәләрен, архив документлары 
күчермәләрен бирү 

69. Юридик затларга архивлар эшендә методик һәм практик ярдәм күрсәтү 
һәм эш башкаруда документлар оештыру 

70. Ликвидацияләнгән оешмаларның шәхси составы буенча муниципаль 
архивка саклауга документлар кабул итү 

71. Муниципаль архивның уку залында эшләү өчен кулланучыга архив 
документларын бирү 

72. Архив документларының урнашу мәсьәләләре буенча консультация бирү 

73. Адреслар бирү, үзгәртү, юкка чыгару 

74. Документларның күчермәләренең һәм алардан өземтәләрнең дөреслеген 
таныклау. 

75. Васыятьнамәне һәм ышанычнамә таныклыгы таныклау 

76. Белешмә (өземтәләр) бирү 

77. Хезмәт торак урынын найм шартнамәләре буенча муниципаль торак 
фондында гражданнарга торак урыннар бирү 

78. Капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү 

79. Индивидуаль торак яисә бакча йортында төзелгән яки үзгәртеп корылган 
объектның шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә 
туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамә җибәрү 

80. 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 

81. Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү һәм төбәк дәүләт төзелеш 
күзәтчелеге органы тарафыннан планлаштырылган капиталь төзелеш 
объектын сүтү турында хәбәрнамәләр һәм документлар урнаштыру 

82. Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү һәм региональ дәүләт төзелеш 
күзәтчелеге органының бу хакта мәгълүмат бирү системасында капиталь 
объектны сүтү тәмамлану турында хәбәрнамәне урнаштыру 

83. 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 

 

 

 
Башкарма комитетның 
 эшләр идарәчесе                                                                                   А.К. Мингазова 
 


