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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кАрАр
В февраль 2021 ел

Nq3

Татарстан Ресгryбликасы Яшел Yзэн
муницип€rль районы Олы Щэке авыл
х{ирлегендэ адресларны б"рy, yзгэртy
hэм муниципЕtIIь хезмэт кyрсэтyнец
административ регламентына Олы

авьLп х{ирлеге башкарма

Щэке

комитетынын 2020 елныц 18 маендагы
16 номерлы карары белэн расланган
боерыгына yзгэрешлэр KepTy турында
Россия Федерациясе Хекумэтенец (адресларны биру; yзгэртy hэм юкка
чыгару кагыйдэлэренэ !згэрешлэр KepTy турындzt>) 2020 елныц 4
сентябрендэге 1355 номерлы карары hэм Татарстан Ресrryбликасы
Зеленодольск муниципалъ районы Олы Щэке авыл щирлеге, Олы Щэке авыл
щирлеге башкарма комитеты hэм <<Олы Х(эке авыл жирлеге> муниципzlль
берэмлеге Уставы нигезендэ Олы П{эке авыл }цирлеге " Башкарма комитеты

кАРАР ИТо:

1.

Татарстан Ресгryбликасы Зеленодольск муниципаль районы Олы
Х(эке авыл жирлегендэ адресларны б"рy, yзгэртy hэм юкка чыгару буенча
муниципапъ хезмэт курсатyнец административ регламентынq Татарстан
Республикасы Зеленодольск муниципалъ районы Олы Щэке авыл п1ирлеге
Башкарма комитетыныц 18.05.2020 ел, Ns 1б карары белэн расланган
тубэндэге yзгэрецшэрне кертергэ:
1.1. 1.5 гryнктынцц 8 абзацын тубэндэге редакциrIда бэян итэргэ::
:

"адресация объектыныц идентификация элементлары -

щир

кишарлекJIэре номерлары, башка адресация объектларыныц типлары hЭМ
номерлары;>;

|.2. 2.5 пунктныц (стандартка карата тапэплар> графасы, тубандэге
редакциядэ баян итэргэ: :
t.2. 2.5 шунктныц (стандартка карата таJIэплэр> графасы, тубэндэге
редакциядэ бэян итэргэ: :
1) гариза: (кушымта Nч1);
2) шахесне расла)цы документлар;
3)вэкилнецВэкutпаТлэренрасла)п{ы,ЩокУмент(эгэрМорэщэГатъиТYЧе
исеменнэн вэкил гамэлдэ булса);
4) адресланган объектка (тезелешкэ) яки корылмага (п,ул' исэtIтэн
тозелеше тэмамланмаган корылмага (тозелешкэ) адрес бирепгэн очракта,
(тозелеш),
тозелеш очен рохсэт zrпу тutлэп ителми торган, кlрсэтепгэн бина
корылма урнашкан х(I{р кишэрлегенэ хокук билгели hэм (яисэ) хокук раслый
торган документлар Россия ФедерациrIсе Шэhэр тозелеше кодексы
хокук
нигезендэ, элеге бина (тозелеш), корылма урнашкан п(ир кишэрлегенэ
билгелИ hэм (яисЭ) хокуК таныкJIЫй торгаН ДОКУrпrеНТлар);
5) кучемсез милек объектлары турында Кучемсез милекнец Бердэм
нэтижэсендэ
дэYлэт. реестрыннан оземтэ, аJIарныц Yзгэртеп корыJryы
uдi..uц- объектыныц бер hэм аннан да кубрэк барлыкка килyе.(кучемсез
йо.* объектларын беР яки аннан да кубрэк адресация объектлары барлыкка
килгэн очракта));

б)

адресация объектын тозyгэ рохсэт (тозелэ торган адресация

объектларына адресны биргэндэ), эгэр Россия Федерациясе Шэhэр тозелеше
бинаны (тозелешне) тозY яки Yзгэртеп кору очен,
кодексы
"".".""д"
тозIтЭ рохсэТ alry тutлэп ителми икан, haM (яиса) адресаци,I
корылманы
тапшыруга рохсэт булганда, рOхсэтнамэ булган
обЪект"Iн

файдалануга
очракJIардан тыш;
7) адресация объектыныц кадастр планында яки тиешле территориянец
кадастр картасында урнацry схемасы (хqир кишерлегенэ адрес бирелгэн

очракта);
8f адресация объекты булып торrIы кYчемсез милек объекты турында
кyчемсез милек Бердам дэyлэт реестрьшнан оземтэ (кадастр исэбенэ куелган
адрес объектына адрес бирелгэн очракта));
9) адресац"r"Ъц бер hэм аннан кубрэк яца объектлары барлыкка киJцтэ
китерэ торган бинаны yзгэртеп кору hэм (яки) яцадан планлаштырганда
кабул итY комиссиясе u*"", (бер яки аннан кубрэк яца адресаци,t объектлары
барлыкка киJIген кyчемсез милек объектларын (биналарны) yзгэртеп корган

^

очракта));

rбl

адресация объекты булып торr{ы к!чемсез милек объекты

турында бердЪм дэYлэт кYчемсез милек реестрыннан оземтэ (Кагыйдэлэрнец
14 пункТындагЫ "а" f_ryнктчасында кIрсэтелгэн нигезлэр буенча адресациrI
объекты адресы юкка чыгарылган очракта));
11) кучемсез милекнъц берлэй дэyлэт реестрында адресация объекты
булган кIчемсез йилек объекты буенча соратып €tпына торган
белешмалэрнец булмавы турында хэбэрнама (кагыйдалэрнец |4
l|atl пунктчасында кyрсэтелган нигезлар буенча адресациJI

IryнктыЕдаш

оЬ""*r", адресын юкка чыгару очрагында),

Морэяqэгатъ ицчелэр (морэхlэгать ит!че вэкиллэре) гариза биргэндэ,
эгэр мондый документлар дэyлэт хакимияте органы, х{ирле yзидарэ органы
яки дэYлэт органнары яки х{ирле Yзидарэ органнары карамагында булмаса,
ЮгарыДаIqрсэТелгэнДокУМеНТларныацаТеркаргэхокУклы.
,tattrilИl| hэм " 34
Кагыйдэлэрнец з4 пунктындагы "б", "Д",
Гý/нктчztпарында кYрсэтелгэн документлар, вэк€lлэтле орган талэбе буенча
ведомствоара мэгълYмати хезмэттэIIIJIек тэртибендэ, кYчемсез милекнец
Берлэм дэYлэт реестрындагы белешмэлэрне бирy очен Роосия Федерациясе
хокумэте вэкалэтл; федералъ башкарма хакимиrIт органы тарафыннан
ташшырыла.
llжll IТунктч€rларында кIрсэтелгэн
з4 гryнкттагы ''а, "В", "Г", "е",
электрон
документлар морэх(эгатъ ицченец (морэхqагать ицче вэкиленец)
аныц торе (дэyлэт hэм муниципaль хезмэтлэр
имзасы белэн

раслана,
кYрсэтYне оештыру турындn>)Федералъ законЕыц

2|.|

статьясындагы 2

олеше нигезендэ билгелэнэ.
Муницигr€UIь хезмэт alry очен гариза бланкын гариза бируче Башкарма
комитетта шэхси морэщэгать иткэндэ чlлырга момкин. Бланкныц электрон
формасЫ БашкарМа комитетныЦ рэсмИ саЙтында урнаштырылган.
итYче
гариза hэм кушып бирелэ торган документлар м.орэх(агать ицче

тарафыннан кэгulзьдэ тyбэндэге ысулларныц берсе белэн тапшырылырга
(х<ибэрелергэ) момкин:
шэхсан (гариза бируче исеменнэн ышанычнаме нигезенда эш ицче
зат);

. почта аша кертемнэр исемлеге
белэн.

hэм тапшыру турында уведомление

гариза hэм документлар, шулай ук, морэп(эгатъ итIче тарафыннан,
кочэйтелгэн кв€uIификацияле электрон имза белэн, гомуми файдаланудагы
мэьлYмат-телекоммуникация челтэрлэре, шул исэптан (Интернет)
мэьлYмат-телекоммуникация челтэре аша, hэм даYлэт hэм муниципЕtль

хезмэтлернец бердам гIортЕrлы аша имзаlrанган электрон документ рэвешендэ
тапшырылырга момкин.);
i.з. i.B пунктныц (стандартка карата талэплэр> графасын тyбэндэге
редакциядэ бэян итэргэ::
килеп чыга:
,щокументлар ведомствоара хезмэттэшлек кысzшарында
1) цчемсез милекнец Бердэм дэYлэт реестрыннан кYчемсез милек
объектыНч^ ,.p*.n.." хокукJIар турында hэркем очен момкин булган
мэгьлyматлар тупланган Оземтэ);

2) к!чемсез

милекнец берлэм дэyлэт реестрыннан топ
hэм кlчемсез милек объектына теркэлгэн хокукJIар

характеристикалар
турында Оземтэ;
3) щирле Yзидарэ органы торак бинаны торак булмаган бинага яки
.,

торак byo*u.u"- бинаны торак урынына кyчерy турында (бинага адрес
бирелган, Yзгэртелгэн hэм юкка чыгарылган очракта, аны торак бинадан

торак булмаган бинага яки торак булмаган бинага кyчерy нэтижасендэ, торак
бинаны торак булмаган бин.атакyчерy турын4l Карар);
llall Iryнктчасында кyрсэтелгэн
4) Кагыйдэлэрнец |4 пунктындагы
нигезлэр буенча адресациrt объекты адресын юкка чыгарган очракта, TotI

характеристик€rлар hэм кlчемсез милек объектына теркэлгэн хОКУкJIаР
турында кlчемсез милек Бердэм дэyлэт реесц)ыннан оземтэ (14 týrнкТНЫЦ " а
" гryнктчасында кlрсэтелгэн нигезлэр буенча));
5) кучемсез милекнец Бердэм дэyлэт кадастрыЕда адресаци[ объекты
буенча соратып аJIына торган белешмэлэрнец булмавы ryрында хэбэрнамэ
(Кагыйдэлэрнец |4 ш}rнктындагы'lбil rrунктчасында кlрсэтелган нигезлэр
буенча адресация объекты адресы юкка чыгарылган очракта).
llиll hэм u З4
Кагыйдэларнец З4 tтунктындагы "б", "д", "з",
гIунктч€rларында кiрсэтелгэн документлар, вэк€tлэтле орган талэбе бУеНЧа
ведомствоара маьл!мати хезмэттэшшек тэртибендэ, кtчемсез МиЛеКНеЦ
Бердэм даyлэт реестрындагы белешмэлэрне б"рy очен Россия ФедерацИЯСе
Хокlмэте вэк€uIэтле федераль башкарма хакимиrIт органы тарафыннаН
тапшырыла.
Iryнкты белэн
Морэщэгать итyче элеге регламентныц
документларны апу ысуллары hэм тапшыру тэртибе билгелэнгэн.
Морэхqэгать ицчеден дэyлэт органнары, п{ирле yзидарэ органнары hэм
башка оешмалар карамагында булган югарыда санап 1телгэн документларны
т€lлэп итY тыела.
Морэхqэгать ицче тарафыннан югарыда кyрсэтелгэн белешмэлэрне yЗ
эченэ €UIган документларны тапшырмау морэхtэгать ицченец хезмэт
кyрсэтyдан баш тартуы очен нигез булып тормый.>>.
2. Олеге карарны Татарстан Ресгryбликасы хокукыЙ мэtъJцматыныц рэсМи
порт€tлында бастырып чыгарырга .http:фravo.tatarstan.ru) Татарстан
Ресгryбликасы Муниципаль берэмлеклэре порт€tлы составынДаГы
сайтында
муниципulль
Зеленодольск
рэсми
районыныц
(http:llzelenodolsk.tatarstan.ru" Интернет (мэгълlмат-телекоммуникация
челтарендэ hэм зур Яке авылы, Т1116л5цп9 урамы, 1 йорт (администрация
бинасы), Олы Яке авылы, Школьн€ш урамы, la (КФY), Каратмэн авылы,Кrryб
урамы, 2З (авыл клубы), Уразлы авылы, ,Щуслык урамы , 3 (авыл клубы)
мэгьJIYмат стендларында.

2.5

3. Олеге карарныц lтелешен контролъдэ тотам

Олы Щэке Авыл
Щирлеге Башлыгы

Ф. А. Фэйзуллина

