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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Котлы Бөкәш авыл 

җирлеге Башкарма комитетының 

«Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларын раслау 

турында» 2019 елның 12 мартындагы 6 

номерлы карары белән расланган 

васыятьнамәләрне таныклау һәм 

ышанычнамәләрне раслау буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

Муниципаль норматив хокукый актны законнарга туры китерү 

максатларында, «Нотариат турында Россия Федерациясе законнары 

нигезләренә һәм «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» Федераль законның 16.1 статьясына, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының «Котлы 

Бөкәш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, карар бирәм: 

Васыятьнамәләрне таныклау һәм ышанычнамә таныклыгы буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына «Муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2019 

елның 12 мартындагы 6 номерлы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Котлы Бөкәш авыл җирлеге башкарма комитеты карары 

белән расланган түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1) карарның 1.5 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә: 

 «1.5. Күчемсез милек белән идарә итүгә ышанычнамәләреннән тыш, 

ышанычнамәләрне раслау буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Административ регламенты (5 нче кушымта).»; 

1.2) 5 нче кушымтада: 

а) исемне яңа редакциядә бәян итәргә: 
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«Күчемсез милек белән идарә итүгә ышанычнамәләреннән тыш, 

ышанычнамәләрне раслау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты»; 

б) 1.1, 3.3.1 пунктларында «васыятьнамәләр таныклыгы 

буенча»сүзләрен төшереп калдырырга; 

в) 1.4 пунктның икенче абзацын төшереп калдырырга; 

г) 2.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

2.1. Муниципаль 

хезмәтнең исеме 

Күчемсез милек белән эш итүгә 

ышанычнамәләреннән тыш, ышаныч кәгазе 

таныклыгы 

«Нотариат турында 

Россия Федерациясе 

законнары нигезләре» 

(утв. РФ ВС 11.02.1993 

ел, № 4462-1) 

 

д) 2.3 һәм 2.4 пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсенең тасвирламасы 

Күчемсез милек белән идарә 

итүгә ышанычнамәләреннән 

тыш, ышанычнамә 

таныклыгы буенча нотариаль 

гамәлләр кылу. 

Күчемсез милек белән идарә 

итүгә ышанычнамәләреннән 

тыш, ышанычнамә 

таныклыгы буенча нотариаль 

гамәлләр башкарудан баш 

тарту. 

 

2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү 

вакыты 

Күчемсез милек белән идарә 

итүгә ышанычнамәдән тыш, 

ышаныч кәгазе таныклыгы 

мөрәҗәгать иткән көннән 

алып бер көн эчендә 

тормышка  ашырыла 

 

 

е) 3.4.1 пунктының тугызынчы абзацында. «васыятьнамәләр 

таныклыгын нотариаль рәвештә төшереп калдырырга һәм» сүзләрен төшереп 

калдырырга. 

      3. Карарны Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль районы 

Котлы Бөкәш авыл җирлегенең түбәндәге адреслар буенча урнашкан махсус 

мәгълүмат стендларында: Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе районы, 

Котлы Бөкәш  авылы, Совет урамы, 32 йорт; Тәберде Чаллысы авылы,  Совет 



урамы, 34 йорт; Мәмли Казак Чаллысы авылы, Үзәк урам, 29  йорт  һәм  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының  

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында  һәм  

http://pravo.tatarstan.ru.веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “ Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

      4. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнең җаваплылыкта 

калдырам. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Котлы Бөкәш авыл җирлеге башлыгы                            Г.Г. Нәҗипов                                            
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