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КАРАР

№ 25

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы
Чалпы
авыл
жирлеге
башкарма
комитетыныц 2019 елнын, 05.02
4 номерлы
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы Чалпы авыл жирлеге башкарма комитеты
тарафынпан муниципаль хезмэтлэр курсэтунец
административ регламентлары турында» карары
белэн расланган, административ регламентларга
узгэрсшлэр Иэм остэмэлэр керту турында (
18.10.2019 №72, 26.02.2020 №7, 24.04.2020 №14
карарлар редакциясендэ)

2020 елныц 3 1 июлендэге 268-ФЗ номерлы «Россия Федерациясенец аерым
закон актларына узгэрешлэр керту турында» Федераль закон, Россия Федерациясе
Хекумэтенец 2020 елнын 04 сентябрендэге 1355 номерлы «Адресларны биру,
узгзрту Ьэм юкка чыгару кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту турында»
карары
нигезендэ Чалпы авыл жирлеге башкарма комитеты карар итэ:
1.
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге
башкарма комитетыныц 2019 елныц 05.02 4 номерлы «Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге башкарма комитеты тарафыннан
муниципаль хезмэтлэр курсэтунец административ регламентлары турында» карары
белэн расланган, административ регламентларга ( 18.10.2019 №72, 26.02.2020 №7,
24.04.2020 №14 карарлар редакциясендэ) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:
1.1. Адресларны биру, узгэрту Ьэм юкка чыгару буенча муниципаль хезмэт
курсэту буенча административ регламентында:
1.1.1. 1.5 пунктыныц сигезенче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"адресация объектыныц идентификацион элементлары» - жир кишэрлеклэре
номерлары, башка адресация объектларыныц типлары Ьэм номерлары;»;
1.1.2. 2.4 пунктыныц беренче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"Гариза биру кенен дэ кертеп, 10 эш коне дэвамында.»
1.1.3. 2.5 пунктта:

а) 4 пунктчаны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
4) адресланган объектка (тезелешкэ) яисэ корылмага (тезелешкэ) адрес
бирелгэн очракта, шул исэптэн тезелеше тэмамланмаган корылмага (тезелешкэ)
хокукый раслый торган Ьэм (яисэ) хокукый таныклаучы документлар (аларны тезу
очен Россия Федерациясе ШэИэр тезелеше кодексы нигезендэ, тезелешкэ рехсэт алу
талэп ителми торган, курсэтелгэн бина (тезелеш), корылма урнашкан жир
кишэрлегенэ хокук билгели Ьэм (яисэ) хокукый таныклаучы Документлар);»;
б) 5 пунктчаны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
5) кучемсез милек объектларыныц бердэм дэулэт реестрыннан кучемсез милек
объектлары турында оземтэ, аларныц узгэртеп корылуы нэтижэсендэ адресация
объектыныц бер Ьэм аннан да кубрэк барлыкка килуе (кучемсез милек объектларын
бер яки аннан кубрэк адресация объектлары барлыкка килгэн очракта);»;
в) 6 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
6) адресация объектын тезугэ рехсэт (тезелэ торган адресация объектларына
адресны биргэндэ) (эгэр Россия Федерациясе ШэИэр тезелеше кодексы нигезендэ
бипаиы (тозелешне), корылманы тезу яки узгэртеп кору очен тезелешкэ рехсэт алу
талэп ителми икэн) Ьэм (яки) адресация объектын файдалануга тапшыруга рехсэт
бул ганда);»;
г) 8 пунктчаны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
8) адресация объекты булып торучы кучемсез милек объекты турында
кучемсез милек Бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ (кадастр исэбенэ куелган адрес
объектына адрес бирелгэн очракта);»;
д) унынчы, унберенче абзацларны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«Мерэжэгать итучелэр (мерэжэгать итуче вэкиллэре) гариза биргэндэ,
Кагыйдэлэрнец 34 пунктындагы "а", "в", "г", "е" Ьэм "ж" пунктчаларында
курсэтелгэн документларны, эгэр мондый документлар дэулэт хакимияте органы,
жирле узидарэ opi'anbi яисэ дэулэт органнары яисэ жирле узидарэ органнары
карамагында булмаса, аца кушып бирергэ хокуклы.
34 пункттагы "а", "в", "г", "е" Ьэм "ж" пунктчаларында курсэтелгэн
документлар мерэжэгать итученец (мерэжэгать итуче вэкиленец) электрон имзасы
белэн раслана, аныц тере «дэулэт йэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру
турында»Федераль законный 21.1 статьясындагы 2 елеше нигезендэ билгелэнэ.»
1.1.4. 2.6 пунктта:
а) 4, 5 пунктчаларын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
4) Кагыйдэлэрнец 14 пунктындагы «а» пунктчасында курсэтелгэн нигезлэр
буенча адресация объекты булып торучы кучемсез милек объекты турында бердэм
дэулэт кучемсез милек реестрыннан еземтэ (адресация объекты адресы юкка
чыгарылган очракта);
5) кучемсез милекнец бердэм дэулэт реестрында адресация объекты булган
кучемсез милек объекты буенча соратып алына торган белешмэлэрнен булмавы
турында хэбэрнамэ (кагыйдэлэрнец 14 пунктындагы «а» пунктчасында курсэтелгэн
нигезлэр буенча адресация объекты адресын юкка чыгару очрагында).»;
б) тубэндэге эчтэлекле абзац естэргэ:
"Кагыйдэлэрнец 34 пунктындагы" б"," д"," з "Иэм" и " Ьэм " пунктчаларында
курсэтелгэн документлар, кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрындагы
белешмэлэрне биру ечен Россия Федерациясе Хекумэте вэкалэтле федераль
башкарма хакимият органы, яисэ курсэтелгэн орган карары нигезендэ узенэ
буйсынган федераль дэулэт бюджет учреждениесе тарафыннан вэкалэтле орган

талэбе буенча ведомствоара мэгьлумати хезмэттэшлек тэртибендэ гамэлгэ
ашырыла.».
1.2.
6 пунктта 1, «е» кушымтасында 2 нче кушымтада муниципаль торак
фондында гражданнарга хезмэт урыны наем шартнамэлэре буенча торак урыннары
биру буенча муниципаль хезмэт курсэтунец административ регламентына « хезмэт
эшчэнлеге, хезмэт стажы турында документлар " сузлэрен естэргэ (2020 елныц 1
гыйнварына кадэр чорлар).».
2.
Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми
порталында» урнаштыру юлы белэн тубэндэге веб-адрес буенча игьлан итэргэ:
http://pravo.tatarstan.ru
Иэм
Азнакай
муниципаль
районыныц
Интернеттелекоммуникация челтэрендэге рэсми сайтында http//aznalcayevo.tatarstan.ru. вебадресы буенча урнаштырырга.
5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.
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