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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл 

җирлеге башкарма комитетының кайбер карарларының үз көчләрен 

югалтуын тану турында  

Гамәлдәге законнарга үзгәрешләр кертү белән бәйле рәвештә, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»  

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

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге 

Уставына таянып, Балтач муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге башкарма 

комитеты карар бирә: 

1. Түбәндәге карарларны үз көчләрен югалткан дип танырга: 

1.1. «Мирас мөлкәтен саклау буенча чаралар күрү һәм, кирәк булган 
очракта, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл 
җирлеге территориясендә аның белән идарә итү буенча муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге башкарма 
комитетының 2011 елның 20 октябрендәге 41 номерлы карары. 

1.2.  «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан социаль наем шартнамәсе 
буенча торак урынны карау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында» Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге башкарма комитетының 2011 елның 
15 июнендәге 30 номерлы карары. 

1.3. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан гражданнарның һәм юридик 
затларның мөрәҗәгатьләрен карау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында» Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге башкарма комитетының 2011 елның 
6 маендагы 21 номерлы карары. 

1.4.  «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан документларның 
күчермәләренең һәм алардан өземтәләрнең дөреслеген таныклау буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге 
башкарма комитетының 2011 елның 20 маендагы 25 номерлы карары. 

1.5. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Салавыч 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә инженерлык 
челтәрләрен һәм коммуникацияләрне үткәрү (үзгәртеп кору) өчен җир эшләре 
башкару ордерын килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында» Татарстан Республикасы Балтач 



муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге башкарма комитетының 2011 елның 
1 августындагы 37 номерлы карары. 

1.6. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл җирлеге башкарма комитетында торак пунктта яңа төзелгән җир 
кишәрлегенең урнашу схемасын килештерү буенча муниципаль хезмәт 
күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге башкарма 
комитетының 2011 елның 6 июнендәге 28 номерлы карары. 

1.7. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл җирлеге территориясендә инженерлык коммуникацияләре трассаларын 
килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын 
раслау турында» Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл җирлеге башкарма комитетының 2011 елның 10 июнендәге 29 номерлы 
карары. 

1.8. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл җирлеге башкарма комитетында «Гаилә составы турында белешмә бирү» 
хезмәтен күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге башкарма 
комитетының 2011 елның 22 декабрендәге 45 номерлы карары. 

1.9. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл җирлеге башкарма комитетында йортка хуҗа булу турында белешмә бирү 
буенча хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге 
Башкарма комитетының 2011 елның 17 маендагы 24 номерлы карары. 

1.10. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл җирлеге территориясендә граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу 
буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын раслау 
турында» Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл 
җирлеге башкарма комитетының 2010 елның 7 апрелендәге 13 номерлы карары. 

1.11. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл җирлеге территориясендә агач кисүне килештерү буенча муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге башкарма 
комитетының 2011 елның 6 маендагы 20 номерлы карары. 

1.12. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Салавыч 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү буенча административ регламентларны раслау турында» Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл җирлеге башкарма 
комитетының 2012 елның 15 июнендәге 10 номерлы карары. 
       1.13. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл 
җирлеге территориясендә адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару 
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 
турында»  Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Салавыч авыл 
җирлеге башкарма комитетының 2015 елның 25 сентяберендәге 23 номерлы 
карары. 
      1.14. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Салавыч авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә капиталь төзелеш объектына 
почта адресын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 
регламентын раслау турында» Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районы Салавыч авыл җирлеге башкарма комитетының 2011 елның                     
1 августындагы 36 номерлы карары. 

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 
«Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында» 
бастырып чыгарырга һәм Балтач муниципаль районының baltasi.tatarstan.ru. 
рәсми сайтында халыкка җиткерергә. 



3. Әлеге карар басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 
 

Салавыч авыл җирлеге башлыгы:                                            Р. Х. Сибагатуллин 


