
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Исполнительный комитет 

Азнакаевского  

муниципального района 
 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

 

Азнакай муниципаль районы  

башкарма комитеты 

 

ул. Ленина, д..22, г. Азнакаево, 423330  

Тел. /факс (885592) 7-24-71, 7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru  

adm-aznakay@mail.ru 

 Ленин урамы, 22, Азнакай шэhэре, 423330 

Тел. /факс (885592) 7-24-71, 7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru  

adm-aznakay@mail.ru 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               КАРАР 
 

       «27» ноябрь 2019 ел                                                                                               № 336  

 

Архитектура һәм шәһәр төзелеше 

өлкәсендә муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентлары 

турында 

 

2010 елның 27 июлендәге «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» №210-ФЗ номерлы  Федераль законны гамәлгә ашыру 

максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 02 

ноябрендәге 880 нче номерлы «Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма 

органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын 

эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» карары нигезендә, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2011 

елның 01 апрелендәге  71 нче номерлы  «Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибе турында» карары белән, карар бирәм: 

1.Расларга:  

1.1 Күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруны килештерү (килештерү) турында карар кабул итү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтүгә административ регламент (1 нче кушымта); 

1.2. Бинаны торак бина дип тану буенча, торакны  яшәү өчен яраксыз һәм 

күпфатирлы йортта авария хәлендә һәм сүтелергә яисә реконструкцияләнергә тиеш дип 

тану буенча  муниципаль хезмәт күрсәтүгә административ регламент (2 нче кушымта); 

1.3. Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган бинага күчерү (күчерүдән 

баш тарту) турында хәбәрнамә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты (3 нче кушымта); 

1.4. Капиталь төзелеш объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (4 нче кушымта); 

1.5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә 

капиталь төзелеш объектының архитектура-шәһәр төзелеше йөзен килештерү турында 

карар бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә административ регламент (5 нче 

кушымта); 

1.6. Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты (6 нчы кушымта); 

1.7. Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча шәһәр 

төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү мәгълүмат системасында булган мәгълүматларны бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә административ регламент (7 нче кушымта); 
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1.8. Инженерлык челтәрләренең һәм коммуникацияләрнең трассалары схемасын 

килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (8 нче 

кушымта); 

1.9. Ана (гаилә) капиталы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган 

индивидуаль торак төзелеше объектын төзү (реконструкцияләү) буенча төп эшләрне 

башкаруны раслаучы документ бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә 

административ регламент (9 нчы кушымта); 

1.10. Җирлекнең генераль планыннан өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүгә административ регламент (10 нчы кушымта); 

1.11. Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында 

булган мәгълүматларны бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә административ 

регламент (11 нче кушымта); 

1.12. Җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүгә административ регламент (12 нче кушымта); 

1.13. Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә административ регламент (13 нче кушымта); 

1.14. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә 

авиация эшләре, парашют сикерүләре, һава судноларының демонстрацион очышлары, 

пилотсыз очу аппаратлары очышлары, бәйләнгән аэростатларны күтәрү, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы чикләрендә урнашкан мәйданчыкларга 

утырту (очып китү) өчен рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты (14 нче кушымта); 

1.15. Индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының 

билгеләнгән параметрларга туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамәдә 

күрсәтелгән хәбәрнамәдә күрсәтелгән җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше 

объекты яки бакча йорты урнаштырылу мөмкинлеге (рөхсәт ителмәү) һәм рөхсәт 

ителмәү (рөхсәт ителмәү) турындагы хәбәрнамәгә туры килү (туры килмәү) турында 

хәбәр җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (15 нче 

кушымта); 

1.16. Индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йортының төзелгән яки үзгәртеп 

корылган объектлары шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры 

килү-килмәве турында хәбәрнамә җибәрү (туры килмәү) буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты (16 нчы кушымта); 

1.17. Торак йорт һәм бакча йорты дип тану буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты (17 нче кушымта); 

1.18. Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү һәм төбәк дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге органы тарафыннан планлаштырылган капиталь төзелеш объектын сүтү 

турында хәбәрнамәләр һәм документлар урнаштыру буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты  (18 нче кушымта); 

1.19. Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү һәм төбәк дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге органының бу хакта мәгълүмат системасында капиталь төзелеш объектын 

сүтү тәмамлану турында хәбәрнамәне урнаштыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты (19 нчы кушымта); 

1.20. Автомобиль юлларының торышы турында җирле әһәмияттәге автомобиль 

юлларыннан файдаланучыларга мәгълүмат бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә 

административ регламент (20 нче кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2018 елның 8 маендагы 100 нче номерлы «Муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентлары турында» карарының 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 1.43, 1.52, 1.59, 1.62, 1.63 пунктлары үз көчен югалткан дип 

танырга. 



3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының түбәндәге карарлары  үз көчен югалткан дип танырга: 

- 2018 елның 28 декабрендәге 367 нче номерлы  «Архитектура һәм шәһәр 

төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары 

турында « Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының  2018 елның 8 

маендагы 100 нче номерлы карарына үзгәреш кертү хакында (25.07.2018 №151 карар 

редакциясендә)»; 

- 2019 елның 22 апрелендәге 97 нче номерлы «Архитектура һәм шәһәр төзелеше 

өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 

2018 елның 8 маендагы 100 номерлы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарына үзгәреш кертү хакында (25.07.2018 №151, 28.12.2018 №367 карарлар 

редакциясендә)»; 

- 2019 елның 19 сентябрендәге 278 нче номерлы «Архитектура һәм шәһәр 

төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары 

турында» 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына үзгәреш кертү хакында (28.12.2018 №367, 22.04.2019 №97 карарлар 

редакциясендә)». 

4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-

коммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakaevo.tatar.ru/. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары  Р.Р.Ханнановка 

йөкләргә.  

 

 

 

Җитәкче                                                                                            А.Х. Шәмсетдинов 
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