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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                КАРАР                                                      
 

 «18» декабрь 2019 ел                                                                                           № 373 
 

Торак мәсьәләләре буенча муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентлары турында 

 

2018 елның 19 июлендәге 204 нче номерлы «Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «Федераль законга дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәткәндә өстәмә гарантияләр билгеләү өлешендә үзгәрешләр кертү 

хакында» Федераль законны үтәү йөзеннән, 2011 елның 27 сентябрендәге 797 нче 

номерлы  «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре 

һәм башкарма хакимиятнең федераль органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары 

органнары, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары, 

җирле үзидарә органнары арасында үзара хезмәттәшлек турында» РФ Хөкүмәте 

карары нигезенңә карар итә: 

1. Расларга: 

- 1 нче кушымта нигезендә, «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 

яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» ярдәмче программасы буенча торак сатып 

алу (төзү) өчен социаль түләү алу хокукы турында таныклык бирү һәм исәпкә кую 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты»н; 

 - 2 нче кушымта нигезендә, «Татарстан Республикасында социаль ипотека 

системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең административ регламенты»н; 

 -3 нче кушымта нигезендә, «Торак урыннарына мохтаҗ гражданнарның 

аерым категорияләрен исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламенты»н; 

-4 нче кушымта нигезендә «Чернобыль АЭС һәлакәте,» Маяк "җитештерү 

берләшмәсендәге авария аркасында радиация йогынтысына дучар ителгән 

гражданнарга һәм аларга тиңләштерелгән затларга исәпкә кую һәм Дәүләт торак 

сертификатын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты»; 

 - 5 нче кушымта нигезендә, «Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар 

буларак исәпкә кую һәм мәҗбүри күченүчеләргә торак сатып алу өчен субсидияләр 

бирү буенча Дәүләт торак сертификатын бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламенты»н; 
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 - 6 нрчы кушымта нигезендә, «Авыл җирлегендә торак шартларын социаль 

түләүләрне файдаланып яхшыртырга теләк белдергән гражданнар исемлегенә кертү 

һәм торак төзү (сатып алу) өчен социаль түләүләр бирү турында таныклык бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты»н.  

2. Үз көчен югалткан дип танырга: 

- Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 8 

маендагы 100 номерлы «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентлары турында карары белән расланган» №1, №2, №3, №4, №5, 

№71кушымталарны; 

  - Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 28 

декабрендәге  368 нче номерлы «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының «торак мәсьәләләре буенча муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентлары турында» гы 2018 елның 8 маенда кабул 

ителгән 100 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»гы карары. 

 3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

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

һәм Интернет мәгълүмат - телекоммуникация челтәрендә Азнакай муниципаль 

районының рәсми сайтында: http//aznakayevo.tatarstan.ru адресы буенча 

урнаштырырга. 

 4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

Җитәкче                                                                                     А.Х. Шәмсетдинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


