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Индивидуаль торак төзелеше объекты  

яки бакча йорты төзелеше планлаштырыла торган объектның  

яки бакча йортының параметрларының 

билгеләнгән параметрларга ярашуы (туры килмәве)  

турында хәбәрнамә бирү буенча  

муниципаль хезмәт күрсәтүнең  

административ регламентын раслау хакында 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында, 

«Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан 

дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 

тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 

карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма 

органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын 

эшләү һәм раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү турында» 2015 ел, 14 декабрь, 946 нчы 

карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 2 ноябрендәге 

880 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең 

башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы 

карары 
 

 КАРАР БИРӘ: 

 

1. Индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын төзү планлаштырыла 

торган индивидуаль торак төзелеше корылмасының яисә бакча йортының 

параметрлары турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча 

йортының билгеләнгән параметрларына һәм индивидуаль торак төзелеше 

объектын яисә бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның мөмкин булуы 



турындагы хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын кушымта нигезендә расларга. 

2. Район Советының мәгълүмати технологияләре белән тәэмин итү бүлегенә әлеге 

карарның 1 пунктында күрсәтелгән административ регламентны Менделеевск 

муниципаль районының рәсми сайтында www.mendelevsk.tatar.ru һәм Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru/ 

урнаштыруны тәэмин итүне тәкъдим итәргә. 

3. «Индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын индивидуаль торак 

төзелеше объектын планлаштырыла торган төзү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының параметрларының җир 

кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын 

урнаштыруның мөмкин булуы турында хәбәр бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитетының 2018 елның 30 ноябрендәге 786 номерлы карарын үз 

көчен югалткан дип танырга 

   3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны «Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районының инвестицион һәм инфраструктур үсеш идарәсе» 

муниципаль автоном учреждениесе башлыгы А.А. Захарянга йөкләргә. 
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