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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казилеа выл 

җирлеге Башкарма комитетының 

«Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка 

чыгару буенча муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең административ регламентын 

раслау турында" гы 2018 елның 20 

декабрендҽге 15 номерлы карары белҽн 

расланган адресларны бирү, үзгҽртү һҽм 

юкка чыгару буенча муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең административ регламентына 

үзгҽрешлҽр кертү хакында» 

 

 

2019 елның 26 июлендҽге 227-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ 

«Федераль мҽгълүмат адреслы система турындагы Федераль законга үзгҽрешлҽр 

кертү хакында» һҽм «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» «Федераль законга үзгҽрешлҽр кертү хакында» федераль 

закон нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Казилеа выл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Башкарма комитетының адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентын (алга таба-регламент)  

раслау турындагы  2018 елның 20 декабрендҽге 15  номерлы карары белҽн расланган 
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“Адресларны  бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 

административ регламентына (алга таба-регламент)” түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне 

кертергҽ: 

 1.5 пунктта: 

өченче абзацны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«адрес-Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыру принциплары 

нигезендҽ структуралаштырылган һҽм үз эченҽ шул исҽптҽн урам-юл челтҽре 

элементының һҽм (яки) планлаштыру структурасы элементының атамасы (кирҽк 

булганда), шулай ук адресация объектының санлы һҽм (яки) хҽреф-цифрлы 

билгелҽнешен ала торган адресация объектының урнашу урыны тасвирламасы.;»; 

бишенче абзацны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:  

"адресация объекты-капиталь төзелеш объекты, җир кишҽрлеге яки Россия 

Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн адресация объектлары исемлеге 

белҽн каралган башка объект;». 

2. Ҽлеге карарны түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат 

стендларында игълан итҽргҽ: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай авылы, 

Үзҽк урамы, 14; шулай ук Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ рҽсми хокукый 

мҽгълүмат порталында һҽм рҽсми сайтында урнаштырырга.                                                                                   

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

 

Иске Казиле авыл җирлеге  

башкарма комитеты җитҽкчесе                                                    И.Х.Сагьдиев 

 

 


