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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Шеңшеңәр авыл
җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 13 маендагы 15 номерлы
«Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау
турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында

“Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында” 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында,
“Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен һәм
раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым
карарларына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2010 елның 02 июлендәге 880 номерлы карарына таянып, “Муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибе
турында” Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитетының 12.08.2019
№277 карары нигезендә Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының
Шеңшеңәр авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1.
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Шеңшеңәр авыл җирле
башкарма комитетының 13.05.2009 елдагы 15 номерлы «Муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» гы карарына түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Пункт 2.5. Адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентын (№4 кушымтаны) таблицада бәян итәргә:

2.5.
Муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен
закон
яисә
башка
норматив
хокукый
актлар
нигезендә
кирәкле һәм мәҗбүри
булган хезмәтләрнең,
шулай ук мөрәҗәгать
итүче
тарафыннан
тапшырылырга
тиешле
муниципаль
хезмәтләр
күрсәтү
өчен
кирәкле
һәм
мәҗбүри
булган
хезмәтләрнең аларны
алу ысуллары, шул

1) Гариза: - кәгазь чыганактагы документ Кагыйдәнең
рәвешендә; - региональ портал аша мөрәҗәгать 34 Пункты
иткәндә, «Электрон имза турында» 2011 елның 06
апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон
таләпләре
нигезендә
имзаланган
электрон
рәвештә; (1 нче кушымта); 2) шәхесне таныклый
торган документлар; 3) вәкилнең вәкаләтләрен
раслый торган документ (әгәр мөрәҗәгать итүче
исеменнән вәкил гамәлдә булса) 4) адреслау
объектына (объектларына) хокук билгели һәм
(яисә) хокук раслый торган документлар (адресы
(төзелеше) яисә корылмасы бирелгән очракта,
төзелеш
эшләре
тәмамланмаган,
Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә
төзелешкә рөхсәт алу таләп ителми торган,
күрсәтелгән бина (төзелеш), корылма урнашкан
җир кишәрлегенә хокук билгели һәм (яисә) хокук
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исәптән
электрон
рәвештә мөрәҗәгать
итүче
тарафыннан
аларны алу ысуллары,
аларны
тапшыру
тәртибе
нигезендә
кирәкле һәм мәҗбүри
булган
документларның тулы
исемлеге

раслый торган документлар);
5) күчемсез мөлкәт объектлары турында
Бердәм дәүләт реестрыннан күчермәләр, аларны
үзгәртеп кору нәтиҗәсе булып бер һәм аннан да
күбрәк адресация объекты барлыкка килү тора
(күчемсез милек объектларын адресациянең бер
һәм аннан да күбрәк яңа объектлары барлыкка
килгән очракта); 6) адресация объекты төзелешенә
рөхсәт (төзелеп килүче объектларга адрес
биргәндә) (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше
кодексы нигезендә бинаны (төзелешен) төзү яисә
реконструкцияләү, төзелешкә рөхсәт алу өчен
рөхсәт алу таләп ителмәгән) һәм (яисә) адресация
объектын эксплуатациягә кертүгә рөхсәт булганда;
7) кадастр планында яисә тиешле территориянең
кадастр картасында (адресның җир кишәрлеге
бирелгән очракта) адрес объектының урнашу
схемасы;
8) адресация объекты булган күчемсез мөлкәт
объекты турында Бердәм дәүләт реестрыннан
өземтә (кадастр исәбенә куелган адресация
объектына
адрес
бирелгән
очракта);
9)
адресациянең бер һәм аннан да күбрәк яңа
объектларын
(күчемсез
милек
объектларын
(биналарны) үзгәртеп төзегәндә һәм (яисә) яңадан
планлаштырганда кабул итү комиссиясе акты
(адресациянең бер һәм аннан да күбрәк яңа
объектлары барлыкка килгән очракта); Гариза
биргәндә гариза бирүчеләр (мөрәҗәгать итүченең
вәкилләре)
аңа
югарыда
күрсәтелгән
документларны теркәргә хокуклы, әгәр мондый
документлар дәүләт хакимияте органы, җирле
үзидарә органы йә дәүләт органнарына яисә җирле
үзидарә
органнарына
буйсынучы
оешмалар
карамагында булмаса. Вәкаләтле органга электрон
документлар
рәвешендә
тапшырыла
торган
Кагыйдәләрнең 34 пунктындагы "а", "в", "г", "е", "е"
һәм "ж" пунктчаларында күрсәтелгән документлар
мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле)
тарафыннан
таныклана
көчәйтелгән
квалификацияле электрон имзаны кулланып.
Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын
мөрәҗәгать итүче башкарма комитетта шәхсән
мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның
электрон формасы Башкарма комитетның рәсми
сайтында урнаштырылган. Гариза һәм теркәлә
торган документлар мөрәҗәгать итүче тарафыннан
кәгазь чыганакларда түбәндәге ысулларның берсе:
шәхсән (мөрәҗәгать итүче исеменнән ышанычнамә
нигезендә эш итүче тарафыннан) тапшырылырга
(җибәрелергә) мөмкин; почта аша. Гариза һәм
документлар
шулай
ук
мөрәҗәгать
итүче
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тарафыннан
көчәйтелгән
квалификацияле
электрон имза белән имзаланган электрон
документ рәвешендә гомуми файдаланудагы
мәгълүмат-телекоммуникация челтәре аша, шул
исәптән "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация
челтәре аша, һәм дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрнең бердәм порталы аша тапшырылырга
(җибәрелергә) мөмкин._________________________

1.2. Пункт 2.6. Адресларны (4 нче кушымтаны) бирү, үзгәртү һәм бетерү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын түбәндәге таблица нигезендә
бәян итәргә:
2.6.
Дәүләт
органнары,
җирле
үзидарә органнары
һәм
башка
оешмалар
карамагында булган
һәм
мөрәҗәгать
итүче тапшырырга
хокуклы муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен
норматив
хокукый
актлар
нигезендә
кирәкле
документларның
тулы
исемлеге,
шулай ук аларны
мөрәҗәгать
итүчеләр,
шул
исәптән
электрон
рәвештә,
алу
ысуллары, аларны
тапшыру
тәртибе;
дәүләт
органы,
җирле
үзидарә
органы йә шушы
документлар белән
эш итүче оешма

Ведомствоара
хезмәттәшлек
кысаларында Кагыйдәнең
34 Пункты
түбәндәгеләр алына:
1) күчемсез мөлкәт объектлары турында Бердәм
дәүләт реестрыннан күчермәләр, аларны үзгәртеп
кору нәтиҗәсе булып бер һәм аннан да күбрәк
адресация объекты барлыкка килү тора (күчемсез
милек объектларын адресациянең бер һәм аннан да
күбрәк яңа объектлары барлыкка килгән очракта);
2) адресация объекты булган күчемсез мөлкәт
объекты турында Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә
(кадастр исәбенә куелган адресация объектына адрес
бирелгән очракта);
3) адресация объекты булган дәүләт кадастр
исәбеннән төшерелгән күчемсез мөлкәт объекты
турында
Бердәм дәүләт
реестрыннан
өземтә
(Кагыйдәләрнең 14 пунктындагы "а" пунктчасында
күрсәтелгән нигезләрдә адресация объекты адресы
гамәлдән чыгарылган очракта);
4) адресация объекты булып торучы күчемсез
мөлкәт
объекты
буенча
соратыла
торган
белешмәләрнең Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт
реестрында булмавы турында (Кагыйдәләрнең 14
пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән нигезләрдә
адресация объекты адресы юкка чыгарылган очракта).
Мөрәҗәгать
итүче
тапшырырга
хокуклы
документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе
шушы Регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән.
Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле
үзидарә
органнары
һәм
башка
оешмалар
карамагындагы
югарыда
санап
үтелгән
документларны таләп
итү тыела.
Мөрәҗәгать
итүченең югарыда күрсәтелгән белешмәләр булган
документларны тапшырмавы мөрәҗәгать итүчегә
хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була алмый.

1.3. Адресларны бирү, үзгәртү һәм бетерү (4 нче кушымта) буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентының 1.5 пунктындагы 8 абзацын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
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"адресация объектының идентификация элементлары" - җир участокларының
номерлары, адресациянең башка объектларының типлары һәм номерлары;".
1.4. Гражданга социаль наем шартнамәсе (3-нче кушымта) буенча муниципаль
милектәге торак урын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ
регламентның 1.4 пунктындагы 7 нче абзацын төшереп калдырырга.
1.5. гражданга социаль наем шартнамәсе (3 кушымта) буенча муниципаль
милектәге торак урын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтү буенча административ регламентның 2.5 пунктындагы 3 пунктчасы «уллыкка
(кызлыкка) алу турында карар» сүзтезмәсен төшереп калдырырга.
1.6. Гражданга социаль наем шартнамәсе (3-нче кушымта) буенча муниципаль
милектәге торак урын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ
регламентның 2.5 пунктындагы 5 пунктчасының 4 нче абзацын үз көчен югалткан дип
танырга.
1.7. Социаль наем шартнамәсе (2 нче кушымта) буенча бирелгән муниципаль торак
фондының торак урыннарын алмаштыру документларын рәсмиләштерү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ регламентының 2.5 пунктындагы 5
пунктчасы «уллыкка (кызлыкка) алу турында карар» сүзтезмәсен төшереп калдырырга.
2.
Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре
«Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында» бастырып
чыгарырга һәм Балтач муниципаль районының рәсми сайтында (baltasi.tatarstan.ru)
урнаштыру юлы белән халыкка җиткерергә.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.
Р.Х.Салихҗанов

