АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ САВРУШ АВЫЛ ДИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

КАРАР

№9

23.12.2020 ел

ИК Савруш авыл жирлеге Башкарма комитетыныц 24.12.2018 ел, №14 карары
(23.12.2019 ел, №21 карары белэн расланган " адресларны биру, узгэрту Иэм юкка
чыгару буенча муниципаль хезмэт курсэтунен административ регламентына
узгэрешлэр Ьэм еетэмэлэр керту турында)
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында «27.07.2010 ел, № 210ФЗ Федераль законга таянып, "федераль мэгьлумати адреслы система Ьэм» Россия Федерациясендэ жирле
узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында «Федераль законга узгэрешлэр керту хакында» 2019
елныц 26 июлендэге 227-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, Аксубай муниципаль районы Савруш авыл
жирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРЭ: 1." дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру
турында "27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законга таянып," федераль:
1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Башкарма комитетыныц
"муниципаль хезмэтлэр курсэтунец административ регламентларын раслау турында" 2018 елныц 24
декабрендэге 14 номерлы карарыныц 4 нче кушымтасына тубэндэге узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту":
-2.5 пунктта: 4 пунктта "(шул исэптэн тезелеше тэмамланмаган бинага (тезелешкэ) яисэ корылмага адрес
бирелгэн очракта, Россия Федерахщясе ШэЬэр тезелеше кодексы нигезендэ, аларны тезу очен тезелешкэ
рехсэт алу талэп ителми торган, курсэтелгэн бина (тезелмэ), корылма урнашкан жир кишэрлегенэ хокук
билгели Ьэм (яисэ) хокук таныклый торган документлар талэп ителми торган биналар (тезелмэ) яки
корылмага адрес бирелгэн очракта, элеге бинаны (тезелешне), корылманы)";
5 пунктчада "кучемсез милек объектларыньщ кадастр паспортлары" сузлэрен "кучемсез милек объектлары
турында Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрыннан еземтэлэр" сузлэренэ алмаштырырга";
6 пунктчада " Ьэм (яки) адресация объектын файдалануга тапшыруга рехсэт "сузлэрен" (эгэр Россия
Федерациясе ШэЬэр тезелеше кодексы нигезендэ бинаны (тезелешне) тезу яки узгэртеп кору, корылманы
тезу ечен рехсэт алу талэп ителми икэн) Ьэм (яки) адресация объектын файдалануга тапшыруга рехсэт
булганда, "сузлэрен" (яисэ) "сузлэрен" сузлэренэ алмаштырырга;";
7 пунктчаны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
адресация объекты булып торучы кучемсез милек объекты турында кучемсез милек Бердэм дэулэт
реестрыннан еземтэ ( кадастр исэбенэ куелган адрес объектына адрес бирелгэн очракта));"
"8" Ьэм "9" пунктчаларын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
« адресация объекты булып торучы кучемсез милек объекты турында бердэм дэулэт кучемсез милек
реестрыннан еземтэ (элеге Кагыйдэлэрнец 14 пунктындагы "а" пунктчасында курсэтелгэн нигезлэр буенча
адресация объектыныц адресын юкка чыгарган очракта)адресация объекты булган кучемсез милек объекты
буенча соратып алына торган белешмэлэрнец Бердэм дэулэт реестрында булмавы турында хэбэрнамэ
(адресны юкка чыгарган очракта)
элеге Кагыйдэлэрнец 14 пунктындагы "а" пунктчасында курсэтелгэн нигезлэр буенча адресация объекты).".
Тубэндэге эчтэлекле 3 4 1 пунктын естэргэ::
"Элеге Кагыйдэлэрнец 34 пунктындагы" б"," д"," з "Ьэм" и " Ьэм " пунктчаларында курсэтелгэн
документлар, вэкалэтле орган талэбе буенча ведомствоара мэгьлумати хезмэттэшлек тэртибендэ, кучемсез
милекнец Бердэм дэулэт реестрындагы белешмэлэрне биру ечен Россия Федерациясе Хекумэте вэкалэтле
федераль башкарма хакимият органы тарафыннан тапшырыла."
- 1.5 пунктыныц 8 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
"адресация объектыныц идентификацион элементлары" - жир кишэрлеклэре номерлары, башка адресация
объектларыньщ типлары Ьэм номерлары;"
- 2.5 пунктыныц 11 абзацында, 2.6 пункты
34 пунктта " сузлэрен "а"," в"," г"," е "Ьэм" ж "пунктчаларында" сузлэренэ алмаштырырга";
Ьэм тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: элеге Кагыйдэлэрнец 34 пунктындагы "а", "в", "г", "е" Ьэм "ж"
пунктчаларында курсэтелгэн документлар мерэжэгать итученец (мерэжэгать итуче вэкиленец) электрон
имзасы белэн раслана, аныц тере "дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында"Федераль
законныц 211 статьясындагы 2 елеше нигезендэ билгелэнэ.
1.5 пунктныц 10 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: «бакчачылык, яшелчэчелек Ьэм дача
коммерцияле булмаган берлэшмэлэрен урнаштыру территориялэре "сузлэрен" гражданнар тарафыннан уз
ихтыяжлары ечен бакчачылык яисэ яшелчэчелек алып бару территориясе " сузлэренэ алмаштырырга;";

2. уз кечен югалткан дип санау
-Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Башкарма комитетыньщ 2015 елньщ 1 сентябрендэге 9
номерлы «Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирлегендэ адресларны биру, узгэрту Ьэм юкка
чыгару буенча муниципаль хезмэт курсэтунец Административ регламенты турында " гы карары»
- Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Башкарма комитетыньщ
23.12.2019 елньщ 21 № - лы карары " Савруш авыл жирлеге территориясендэ адресларны узгэрту Ьэм юкка
чыгару кагыйдэлэрен раслау турында "2015 елньщ 1 сентябрендэге 9 номерлы Савруш авыл жирлеге
башкарма комитеты карарына узгэрешлэр керту турында"
3. Элеге карарны Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц рэсми сайтында бастырып
чыгарырга http://aksubayevo.tatarstan.ru.и Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми
порталында (http:pravo.tatarstan.ru Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ.

А. Г. Кузьмин

