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Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитетының кайбер 

карарының үз көчен югалтуын тану турында 

 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Уставына таянып, 

гамәлдәге законнардагы үзгәрешләр белән бәйле рәвештә, "Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, 

Татарстан Республикасының Балтач район башкарма комитеты карар  

 1. Үз көчен югалткан дип тану: 

1.1. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«Капиталь төзелеш объектларын төзүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2011 елның                        

5 июлендәге 674 номерлы карары.  

1.2. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«индивидуаль азкатлы торак йортны файдалануга тапшыру өчен рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» 2011 елның 5 июлендәге 666 номерлы карары. 

1.3. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«торак бинаны үзгәртеп планлаштыруга һәм (яки) үзгәртеп коруга рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында» 2011 елның 16 июнендәге 544 номерлы карары. 

1.4. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«шәхси азкатлы торак йорт төзелешенә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2011 елның 5 

июлендәге 672 номерлы карары.  

1.5. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«юридик затларга архив эшендә методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш 

башкаруда документлар оештыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында» 2011 елның 16 июнендәге 564 

номерлы карары 

1.6. Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитетының 

«архив документларының урнашу урыннары мәсьәләләре буенча консультация 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын 

раслау турында» 2011 елның 16 июнендәге 562 номерлы карары.  
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1.7. Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитетының 

«муниципаль архивның уку залында эшләү өчен кулланучыга архив 

документларын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында» 2011 елның 16 июнендәге 563 номерлы карары. 

1.8. Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитетының 

«Капиталь төзелеш объектын реконструкцияләү проектын килештерү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 

2011 елның 5 июлендәге 673 номерлы карары.  

1.9. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«Торак пунктта булган җир кишәрлегенең урнашу схемасын килештерү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 

2011 елның 5 июлендәге 670 номерлы карары. 

1.10. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«гражданнар һәм юридик затлар мөрәҗәгатьләрен карау буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2011 елның 5 

июлендәге 667 номерлы карары 

1.11. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«реклама конструкциясен урнаштыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2011 елның 5 

июлендәге 668 номерлы карары. 

1.12. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында»2011 елның 5 июлендәге 669 

номерлы карары. 

1.13. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»2011 елның 5 

июлендәге 671 номерлы карары.  

1.14. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә 

тиешле дип тану (танымау) буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында»2011 елның 16 июнендәге 543 

номерлы карары. 

1.15. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«муниципаль торак фондының торак урынын яшәү өчен яраклы (яраксыз) дип 

тану буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында»2011 елның 16 июнендәге 545 номерлы карары.  

1.16. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«ликвидацияләнгән оешмаларның шәхси составы буенча муниципаль архивка 

документлар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында»гы 16.06.2011 ел, № 565 карары. 

1.17. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы җирле 



үзидарә органнары тарафыннан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында " 

2016 елның 9 июнендәге 150 номерлы карары» 

1.18. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Башкарма 

комитетының 26.01.2011 ел, № 16 карары «Татарстан Республикасы Балтач 

муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 

тәртибен раслау турында"» 

1.19. Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитетының 

«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы территориясендә 

күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр турында " 2011 елның 30 

декабрендәге 1435 номерлы карары» 

1.20. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

2017 елның 10 июнендә кабул ителгән 165 номерлы «Балтач муниципаль 

районында торак бинаны торак булмаган һәм торак булмаган бинаны торак 

булмаган бинага күчерү, үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру буенча 

ведомствоара комиссия төзү турында, торак бинаны торак булмаган бинага һәм 

торак булмаган бинаны торак булмаган бинага күчерү тәртибе һәм шартлары, 

торак (торак булмаган) бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруны үткәрү тәртибе турында»гы карары. 

1.21. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

«торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерүгә рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында»2011 елның 16 июнендәге 542 номерлы карары. 

1.22. Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитетының 

«архив эше өлкәсендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларын раслау турында " 2018 елның 25 июлендәге 265 

номерлы карары»  

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

«Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» бастырып 

чыгарырга һәм Балтач муниципаль районының рәсми сайтында халыкка хәбәр 

итәргә. baltasi.tatarstan.ru. 

3. Әлеге карар басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балтач район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасарына 

йөкләргә. 

  

 

       Җитәкче                                                                        А. Ф. Хәйретдинов 
 

 


