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Аерым муниципаль хезмәт күрсәтү административ регламентларының һәм 

аларга үзгәрешләрнең үз көчләрен югалткан дип тану турында  

 

 2010 нчы елның 27 нче июленнән 210-ФЗ номерлы «Дәүләти һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турындагы» Федераль законын гамәлгә ашыру 

максатларында, гамәлдәге законнар белән яраштыру максатларында, Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районы Уставына таянып, Биектау муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР ИТӘ: 

 

1. Үз көчен югалткан дип танырга:  

Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 нче елның 31 нче 

маеннан 1468 нче номерлы «Муниципаль хезмәтләр күрсәтү административ 

регламентларын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының 

2019 нчы елның 23 нче октябреннән 1797 нче номерлы «Муниципаль торак 

фондыннан торак урыннарны гражданнар милкенә күчергәндә документларны 

рәсмиләштерү муниципаль хезмәтен күрсәтү Административ регламентын раслау 

турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының  

2019 нчы елның 23 нче октябреннән  1798 нче номерлы «Муниципаль милекне 

оператив идарә итү хокукында  муниципаль учреждениеләр, муниципаль казна 

предприятиеләр карамагына һәм хуҗалык итү хокукында муниципаль унитар 

предприятиеләр карамагына рәсмиләштерү (беркетү) буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтү Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 23 нче октябреннән  1800 нче номерлы «Муниципаль милектәге җир 

кишәрлекләрен аукцион формасында үткәрелә торган сату-алуларда җир кишәрлеген 

сату юлы белән милеккә тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү Административ 

регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

от 2019 нчы елның 23 нче октябреннән 1801 нче номерлы «Муниципаль милектәге 

җир кишәрлекләрен һәм (яки) шәхси милектәге җир кишәрлекләрен яңадан бүлү 

турында килешү төзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү Административ 

регламентын раслау турындагы» карары; 
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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 23 нче октябреннән 1802 нче номерлы «Муниципаль милектәге 

җирләрне яки  җир кишәрлекләрен файдалануга рөхсәт бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 23 нче октябреннән 1803 нче номерлы «Муниципаль милектәге җир 

кишәрлеген гражданнарга һәм крестьян (фермер) хуҗалыкларына аның крестьян 

(фермер) хуҗалыгы эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен милеккә (арендага) тапшыру 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү Административ регламентын раслау турындагы» 

карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының    

2019 нчы елның 24 нче октябреннән 1804 нче номерлы «Муниципаль милектәге җир 

кишәрлеген гражданнарга торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык белән 

шөгыльләнү өчен милеккә (арендага) тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 24 нче октябреннән 1805 нче номерлы «Муниципаль милектәге яки 

милке чикләре билгеләнмәгән җир кишәрлекләрен гражданнарга бакчачылык белән 

шөгыльләнү өчен милеккә яки (арендага) тапшыру буеча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының    

2019 нчы елның 24 нче октябреннән 1806 нчы номерлы «Муниципаль милектәге җир 

кишәрлеген сату-алулар үткәрмичә арендага тапшыру буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтү Админстратив регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 31 нче октябреннән 1898 нче номерлы «Муниципаль (чикләре 

билгеләнмәгән дәүләти) милектәге җир кишәрлеген милеккә бушлай тапшыру 

муниципаль хезмәтен күрсәтү Административ регламентын раслау турындагы» 

карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 31 нче октябреннән 1899 нчы номерлы «Муниципаль милектәге җир 

кишәрлеген аукцион формасында үткәрелә торган сату-алуларда җир кишәрлеген 

сату юлы белән милеккә тапшыру муниципаль хезмәтен күрсәтү Административ 

регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 31 нче октябреннән 1900 нче номерлы «Муниципаль милектәге җир 

кишәрлеген сату-алулар үткәрмичә арендага тапшыру муниципаль хезмәтен күрсәтү 

Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 31 нче октябреннән 1901 нче номерлы «Муниципаль милектәге җир 

кишәрлеген түләүсез вакытлы файдалануга тапшыру буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтү Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2018 нче елның 1 нче ноябреннән  2348 нче номерлы «Муниципаль милекне кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларына милеккә һәм (яки) файдалануга тапшыру буенча 



 

муниципаль хезмәт күрсәтү Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 27 нче июненнән 979 нчы номерлы «Муниципаль милекне кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларына милеккә һәм (яки) файдалануга тапшыру 

муниципаль хезмәтен күрсәтү административ регламентына үзгәрешләр кертү 

турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2018 нче елның 1 нче ноябреннән 2349 нчы номерлы «Җир кишәрлеген шартлы 

рөхсәт ителгән файдалану төренә рөхсәт бирү турында карар кабул итү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 27 июненнән 978 нче номерлы «Җир кишәрлеген шартлы рөхсәт 

ителгән файдалану төренә рөхсәт бирү турында карар кабул итү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү Административ регламентына үзгәрешләр кертү турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2018 нче елның 1 нче ноябреннән 2350 нче номерлы «Муниципаль милектәге җир 

кишәрлеген гражданнарга шәхси торак төзү өчен милеккә (арендага) тапшыру буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 27 нче июненнән 977 нче номерлы «Муниципаль милектәге җир 

кишәрлеген гражданнарга шәхси торак төзү өчен милеккә (арендага) тапшыру буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү Административ регламентына үзгәрешләр кертү 

турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2018 нче елның 1 нче ноябреннән 2351 нче номерлы «Муниципаль берәмлекнең 

муниципаль милкен  сату-алулар үткәрмичә түләүсез файдалануга тапшыру буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 27 нче июненнән 976 нчы номерлы «Муниципаль берәмлекнең 

муниципаль милкен  сату-алулар үткәрмичә түләүсез файдалануга тапшыру буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү Административ регламентына үзгәрешләр кертү 

турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2018 нче елның 1нче ноябреннән 2352 нче номерлы «Муниципаль казнаны тәшкил 

итүче милекне арендага тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү Административ 

регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2019 нчы елның 27 нче июненнән 975 нче номерлы «Муниципаль казнаны тәшкил 

итүче милекне арендага тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү Административ 

регламентына үзгәрешләр кертү турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2018 нче елның 1 нче ноябреннән 2353 нче номерлы «Муниципаль милекне 

арендалауның гамәлдәге килешүен өзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Административ регламентын раслау турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   



 

2019 нчы елның 27 нче июненнән   974 нче номерлы «Муниципаль милекне 

арендалауның гамәлдәге килешүен өзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Административ регламентына үзгәрешләр кертү турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының   

2018 нче елның 1 нче ноябреннән 2354 нче номерлы «Муниципаль милектәге һәм 

арендага бирү өчен каралган күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат 

тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү Административ регламентын раслау 

турындагы» карары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының     

2019 нчы елның 31 нче октябреннән 1904 нче номерлы «Муниципаль милектәге һәм 

арендага бирү өчен каралган күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат 

тапшыру буенча муниципаль хезмәт күрсәтү Административ регламентына 

үзгәрешләр кертү турындагы» карары; 

2. Әлеге карарны Биектау муниципаль районының мәгълүмати- 

телекоммуникацион интернет челтәрендәге рәсми сайтында: http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/ адресы буенча һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат 

порталында : http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнаштырып халыкка 

җиткерергә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 
 
Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                          Д.Ф. Шәйдуллин 
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