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КАРАР
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы
Балтач
авыл
җирлеге
башкарма
комитетының 2019 елның 06.02 17 номерлы
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы Балтач авыл җирлеге башкарма комитеты
тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
административ регламентлары турында»
карары
белән расланган, административ регламентларга
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында (
17.10.2019 № 13, 27.02.2020 № 6, 24.04.2020 №9
карарлар редакциясендә)
2020 елның 31 июлендәге 268-ФЗ номерлы «Россия Федерациясенең аерым закон
актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль закон, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2020 елның 04 сентябрендәге 1355 номерлы «Адресларны бирү, үзгәртү
һәм юкка чыгару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары нигезендә Балтач
авыл җирлеге башкарма комитеты карар итә:
1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Балтач авыл җирлеге
башкарма комитетының 2019 елның 06.02. 17 номерлы«Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Балтач авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында»
карары белән
расланган, административ регламентларга ( 17.10.2019 №13, 27.02.2020 №6, 24.04.2020
№9 карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару буенча муниципаль хезмәт күрсәтү
буенча административ регламентында:
1.1.1. 1.5 пунктының сигезенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"адресация объектының идентификацион элементлары» - җир кишәрлекләре
номерлары, башка адресация объектларының типлары һәм номерлары;»;
1.1.2. 2.4 пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"Гариза бирү көнен дә кертеп, 10 эш көне дәвамында.»
1.1.3. 2.5 пунктта:
а) 4 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

4) адресланган объектка (төзелешкә) яисә корылмага (төзелешкә) адрес бирелгән
очракта, шул исәптән төзелеше тәмамланмаган корылмага (төзелешкә) хокукый раслый
торган һәм (яисә) хокукый таныклаучы документлар (аларны төзү өчен Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, төзелешкә рөхсәт алу таләп ителми
торган, күрсәтелгән бина (төзелеш), корылма урнашкан җир кишәрлегенә хокук билгели
һәм (яисә) хокукый таныклаучы Документлар);»;
б) 5 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
5) күчемсез милек объектларының бердәм дәүләт реестрыннан күчемсез милек
объектлары турында өземтә, аларның үзгәртеп корылуы нәтиҗәсендә адресация
объектының бер һәм аннан да күбрәк барлыкка килүе (күчемсез милек объектларын бер
яки аннан күбрәк адресация объектлары барлыкка килгән очракта);»;
в) 6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
6) адресация объектын төзүгә рөхсәт (төзелә торган адресация объектларына
адресны биргәндә) (әгәр Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә
бинаны (төзелешне), корылманы төзү яки үзгәртеп кору өчен төзелешкә рөхсәт алу таләп
ителми икән) һәм (яки) адресация объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт булганда);»;
г) 8 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
8) адресация объекты булып торучы күчемсез милек объекты турында күчемсез
милек Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (кадастр исәбенә куелган адрес объектына
адрес бирелгән очракта);»;
д) унынчы, унберенче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Мөрәҗәгать итүчеләр (мөрәҗәгать итүче вәкилләре) гариза биргәндә,
Кагыйдәләрнең 34 пунктындагы "а", "в", "г", "е" һәм "ж" пунктчаларында күрсәтелгән
документларны, әгәр мондый документлар дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә
органы яисә дәүләт органнары яисә җирле үзидарә органнары карамагында булмаса, аңа
кушып бирергә хокуклы.
34 пункттагы "а", "в", "г", "е" һәм "ж" пунктчаларында күрсәтелгән документлар
мөрәҗәгать итүченең (мөрәҗәгать итүче вәкиленең) электрон имзасы белән раслана,
аның төре «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»Федераль
законның 21.1 статьясындагы 2 өлеше нигезендә билгеләнә.»
1.1.4. 2.6 пунктта:
а) 4, 5 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
4) Кагыйдәләрнең 14 пунктындагы «а» пунктчасында күрсәтелгән нигезләр буенча
адресация объекты булып торучы күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт
күчемсез милек реестрыннан өземтә (адресация объекты адресы юкка чыгарылган
очракта);
5) күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрында адресация объекты булган
күчемсез милек объекты буенча соратып алына торган белешмәләрнең булмавы турында
хәбәрнамә (кагыйдәләрнең 14 пунктындагы «а» пунктчасында күрсәтелгән нигезләр
буенча адресация объекты адресын юкка чыгару очрагында).»;
б) түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
"Кагыйдәләрнең 34 пунктындагы" б"," д"," з "һәм" и " һәм " пунктчаларында
күрсәтелгән документлар, күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрындагы
белешмәләрне бирү өчен Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле федераль башкарма
хакимият органы, яисә күрсәтелгән орган карары нигезендә үзенә буйсынган федераль
дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан вәкаләтле орган таләбе буенча ведомствоара
мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә гамәлгә ашырыла.».
1.2. 6 пунктта 1, «е» кушымтасында 2 нче кушымтада муниципаль торак фондында
гражданнарга хезмәт урыны наем шартнамәләре буенча торак урыннары бирү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына « хезмәт эшчәнлеге, хезмәт
стажы турында документлар " сүзләрен өстәргә (2020 елның 1 гыйнварына кадәр
чорлар).».

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында» урнаштыру юлы белән түбәндәге веб-адрес буенча игълан итәргә:
http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының Интернет-телекоммуникация
челтәрендәге рәсми сайтында http//aznakayevo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча
урнаштырырга.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.

