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Кайбер административларга үзгәрешләр кертү турындарасланган административ регламентлар
Башкарма комитет карары
Баулы авыл җирлеге Удмурт Ташлысы авыл җирлеге
муниципаль район Советының 2019 елның 11 мартындагы 2 номерлы карары
"Административ хокук бозулар турында"
муниципаль хезмәт күрсәтү регламентлары
хезмәтләр күрсәтү» ("белән). 2009 елның 7 ноябрендәге 8-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы законы)
Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының 31.12.2017 ел, №984
боерыгы нигезендә,» Россия Федерациясе чикләрендә тору урыны һәм яшәү урыны
буенча Россия Федерациясе гражданнарын теркәү исәбенә алу буенча дәүләт
хезмәте күрсәтү буенча Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының
Административ регламентын раслау турында «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
04.09.202020 ел, №1355 карары белән расланган "Россия Федерациясе чикләрендә
тору урыны һәм яшәү урыны буенча Россия Федерациясе гражданнарын теркәү
исәбенә алу кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында", Татарстан Республикасы
Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл җирлеге башкарма комитеты "
адресларын үзгәртү һәм гамәлдән чыгару турында
О С Т А Н Н Л-МИН Т:
1. Белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентына (Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл
җирлеге Башкарма комитетының 2009 елның 26 мартындагы 4 номерлы карарына 5
нче кушымта), түбәндәге үзгәрешне кертергә:
административ регламентка белешмә (өземтә) бирү турында гариза (гариза):
текст буенча саннар һәм сүзләр " 2. Йорт китабы» н төшереп калдырырга, 3,4
пунктларны 2,3 пункт белән санарга.
2. Адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламентына (Баулы муниципаль районы Удмурт
Ташлы авыл җирлеге Башкарма комитетының 26.03.2009 ел, №4 карарына 1 нче
кушымта), түбәндәге үзгәрешне кертергә::

Гомуми нигезләмәләр " бүлегендә»:
сигезенче абзацны 1.5 пунктында түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
"адресация объектының идентификация элементлары - җир кишәрлекләре
номерлары, башка адресация объектларының типлары һәм номерлары»;
2 «муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты " бүлегендә»:
2.5 пунктта. икенче столбецны киләсе редакциядә бәян итәргә:
1) гариза (кушымта 1);
2) шәхесне раслаучы документлар;
3) төзелеш эшләре тәмамланмаган бинага (төзелешкә) яисә корылмага
(төзелешкә) адрес бирелгән очракта, төзелеш өчен рөхсәт алу таләп ителми торган,
күрсәтелгән бина (төзелеш), корылма урнашкан җир кишәрлегенә хокук билгели
һәм (яисә) таныклый торган документлар Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше
кодексы нигезендә, әлеге бина (төзелеш), корылма урнашкан җир кишәрлегенә
хокук билгели һәм (яисә) хокукый раслый торган документлар);
4) күчемсез милек объектлары турында Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт
реестрыннан өземтә, аларның үзгәртеп корылуы нәтиҗәсендә адресация
объектының бер һәм аннан да күбрәк барлыкка килүе (күчемсез милек объектларын
бер яки аннан да күбрәк адресация объектлары барлыкка килгән очракта));
5) 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);
6) адресация объектының кадастр планында яки тиешле территориянең
кадастр картасында урнашу схемасы (җир кишәрлегенә адрес бирелгән очракта);
7) адресация объекты булып торучы күчемсез милек объекты турында
күчемсез милек Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (кадастр исәбенә куелган адрес
объектына адрес бирелгән очракта));
8) җирле үзидарә органы торак бинаны торак булмаган бинага яки торак
булмаган бинага күчерү турында (бинага адрес бирелгән, үзгәртелгән һәм юкка
чыгарылган очракта, аны торак бинадан торак булмаган бинага яки торак булмаган
бинага күчерү нәтиҗәсендә, торак бинаны торак булмаган бинага күчерү турында
карар);
9) адресациянең бер һәм аннан күбрәк яңа объектлары барлыкка килүгә китерә
торган бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) яңадан планлаштырганда кабул итү
комиссиясе акты (бер яки аннан күбрәк яңа адресация объектлары барлыкка килгән
күчемсез милек объектларын (биналарны) үзгәртеп корган очракта));
10) адресация объекты булып торучы күчемсез милек объекты турында
бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә (Кагыйдәләрнең 14 пунктындагы
«а» пунктчасында күрсәтелгән нигезләр буенча адресация объекты адресы юкка
чыгарылган очракта));
11) 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).

Мөрәҗәгать итүчеләр (мөрәҗәгать итүче вәкилләре) гариза биргәндә аңа
күрсәтелгән документларны беркетергә хокуклы«3», «5», «6», «8» һәм әлеге
пунктның «9» пунктчасы нигезендә, әгәр мондый документлар дәүләт хакимияте
органы, җирле үзидарә органы яисә дәүләт органнары яисә җирле үзидарә
органнары карамагында булмаган булса.
Пунктларда күрсәтелгән документлар«3», «5», «6», «8» һәм әлеге пунктның
«9» пунктчасы нигезендә, Башкарма комитетка электрон документлар рәвешендә
бирелә торган 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.
Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма
комитетта шәхси мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма комитет сайтында урнаштырылган. Гариза һәм кушып бирелә торган
документлар гариза бирүче тарафыннан кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе ышанычнамә нигезендә мөрәҗәгать итүче исеменнән эш итүче зат тарафыннан
тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин); кертемнәрнең тасвирламасы һәм аны
тапшыру турында белдерү кәгазе белән, шул исәптән «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәре һәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм
порталы аша, почта аша җибәрелә.»;
2.6 пунктта. икенче столбецны киләсе редакциядә бәян итәргә:
"Ведомствоара
хезмәттәшлек
кысаларында
2.5
пунктының
3-11
пунктчаларында күрсәтелгән документлар алалар. дәүләт хакимияте органнарында,
җирле үзидарә органнарында һәм дәүләт органнарына яки җирле үзидарә
органнарына буйсынган оешмаларда күрсәтелгән документлар (аларның
күчермәләре, аларда булган белешмәләр).»;
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында бастырып чыгарырга .http://www.pravo.tatarstan.ru( Татарстан
Республикасы Баулы муниципаль районы сайтында, «авыл җирлекләре» бүлегендә)
http://www.bavly.tatarstan.ru.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
Башкарма комитет җитәкчесе
Удмурт Ташлы авыл җирлеге башлыгы Н. С. Дегтярев

