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КАРАР
№15

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районыныц Элкэй авыл жирлеге башкарма
комитетыныц 2019 елньщ 01 февралендэге 2
номерлы
«Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районыныц Элкэй авыл жирлеге
башкарма комитеты тарафыннан муниципаль
хезмэтлэр
курсэтунец
административ
регламентлары
турында»
карары
белэн
расланган,
административ
регламентларга
узгэрешлэр керту турында (06.08.2019 №33,
17.10.2019 №36, 26.02.2020 №9, 27.04.2020 №14,
02.12.2021 №26, 05.02.2021 №4, 04.05.2021№13
карарлар редакциясендэ)

«Дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында» Федераль
законныц 7 статьясына узгэрешлэр керту хакында» 2016 елныц 19 декабрендэге
433-Ф3 номерлы Федераль закон нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районыныц Элкэй авыл жирлеге башкарма комитеты карар бирэ:
1.
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Элкэй ав
ж;ирлеге башкарма комитетыныц
2019 елныц
01 февралендэ 2 номерлы
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Элкэй авыл жирлеге
башкарма комитеты тарафыннан муниципаль хезмэтлэр курсэтунец административ
регламентлары турында» (06.08.2019 №33, 17.10.2020 №36, 26.02.2020 №9,
27.04.2020 №14, 02.12.2021 №26 , 05.02.2021 №4, 04.05.2021 №13 карарлар
редакциясендэ) карары белэн расланган, административ регламентларга тубэндэге
узгэрешлэрне кертергэ:
1.1. Торак урыны, муниципаль торак фонды, гражданга социаль наем
шартнамэсе буенча муниципаль хезмэт курсэтунец административ регламентында:
а) 2.5 пунктыныц 3 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3) Чит дэулэтнец компетентлы органнары тарафыннан бирелгэн гражданлык
хэле актларын дэулэт теркэве турында таныклык Ьэм аларныц нотариаль
таныкланган тэржемэсе, гражданлык хэле актларын теркэу органнары яисэ Россия
Федерациясенец консул учреждениелэре тарафыннан бирелгэн уллыкка алу
турында таныклыклар;»;
б) 1 нче кушымтаны элеге карарга 1 нче кушымта нигезендэ бэян итэргэ.

1.2Социаль наем шартнамэсе буенча курсэтелгэн муниципаль торак
фондыныц торак урыннарын алмаштыру буенча муниципаль хезмэт курсэтунец
административ регламентында:
а) 2.5 пунктыныц 5 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«5) Чит дэулэтнец компетентлы органнары тарафыннан бирелгэн гражданлык
хэле актларын дэулэт теркэве турында таныклык Ьэм аларньщ нотариаль
таныкланган тэрж;емэсе, гражданлык хэле актларын теркэу органнары яисэ Россия
Федерациясенен консул учреждениелэре тарафыннан бирелгэн уллыкка алу
турында таныклык;»;
б) 1 нче кушымтаны элеге карарга 2 нче кушымта нигезендэ бэян итэргэ.
2.
Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсм
порталында» урнаштыру юлы бел эн тубэндэге веб-адрес буенча игълан итэргэ:
http://pravo.tatarstan.ru
Ьэм
Азнакай
муниципаль
районыныц
Интернеттелекоммуникация челтэрендэге рэсми сайтында http//aznakayevo.tatarstan.ru. вебадресы буенча урнаштырырга.

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районыныц 0лкэй авыл жирлеге Башкарма
комитеты карарына 1 нче кушымта
26.05.2021 № 15

(муниципаль берэмлекнец

жирле узидарэ органы исеме)

__________________________ (алга таба мерэжэгать итуче).
(физик затлар ечен - фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме, паспорт
мэгълуматлары, яшэу урыны буенча теркэлу, телефон)

Муниципаль милектэге торак урынны гражданга социаль наем шартнамэсе буенча
биру турында
гариза
Социаль наем шартнамэсе буенча торак бина бируегезне сорыйм.
Торак урын адресы: муниципаль район (шэЬэр округы), торак пункт
_____________________ур.________________ йорт__________.

Гаризага тубэндэге документларныц сканнары теркэлэ:
1) Мерэжэгать итуче граждан паспортыныц Ьэм аныц гаилэ эгъзаларыныц
яисэ шэхесне таныклый торган башка документларныц кучермэлэре;
2) Чит дэулэтнец компетентлы органнары тарафыннан бирелгэн гражданлык
хэле актларын дэулэт теркэве турында таныклык Ьэм аларныц рус теленэ нотариаль
таныкланган тэржемэсе, гражданлык хэле актларын теркэу органнары яисэ Россия
Федерациясенец консуллык учреждениелэре тарафыннан бирелгэн уллыкка алу
турында таныклыклар;
3) Граждан-морэжэгать итуче Ьэм аныц гаилэ эгъзалары билэгэн торак
урыннан файдалану хокукын раслый торган документларныц кучермэлэре
(шартнамэ, ордер, торак урын биру турында карар Ьэм башка документлар);
4) Граждан-мерэжэгать итуче йэ аныц гаилэ эгъзасын торак урыны биру
хокукына ия гражданнар категориясенэ торак законнары нигезендэ чираттан тыш
кертергэ нигез бирэ торган документлар:
дэвалау медицина учреждениесеннэн медицина белешмэсе - хроник
авыруныц авыр формасы белэн авыручы, Россия Федерациясе Хекумэте
тарафыннан вэкалэт бирелгэн федераль башкарма хакимият органы тарафыннан
расланган исемлек буенча аныц белэн бергэ яшэу момкин булмаган авыру
гражданныц гаилэсе составында булганда;

- опекун билгелэу турында опека Ьэм попечительлек органнарыннан белешмэ
- хокукка сэлэтсез граждан исеменнэн гамэлдэ булган опекун тарафыннан исэпкэ
алу турында гариза имзаланган очракта;
- ятим балаларныц Ьэм ата-ана тэрбиясеннэн мэхрум калган балаларньщ, ятим
балалар Ьэм ата-ана тэрбиясеннэн мэхрум калган балалар исэбендэге затларньщ
мэгариф Ьэм башка учреждениелэрдэ, шул исэптэн социаль хезмэт курсэту
учреждениелэрендэ, тэрбиягэ алган гаилэлэрдэ, гаилэ тибындагы балалар
йортларында булу-булмавын, опеканы (попечительлекне) туктатканда, шулай ук
Россия Федерациясе Кораллы Кечлэрендэ хезмэт тэмамланганнан сон яисэ
ирегеннэн мэхрум иту рэвешендэге жэзаны утэуче учреждениелэрдэн кайтканнан
сон аларныц статусын раслый торган документлар.
5) граждан-морэжэгать итуче Ьэм аньщ гаилэ эгъзалары билэгэн торак
урыннан файдалану хокукын раслый торган документларныц кучермэлэре
(шартнамэ, ордер, торак урын биру турында карар Ьэм башка документлар);
6) 31-TP3 номерлы Татарстан Республикасы Законыньщ 12, 18, 19
статьяларында курсэтелгэн башка документлар (гражданнарны аз керемлелэр дип
тану очен).
Сораган вакытта сканерланган документларныц топ несхэлэрен бирергэ
вэгъдэ итэм.

(дата)

(имза)

(ФИО)

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районыныц Элкэй авыл жирлеге Башкарма
комитеты карарына 2 нче кушымта
26.05.2021 № 15
(муниципаль берэмлекнец

жирле узидарэ органы исеме)

__________________________ (алга таба мерэжэгать итуче).
(физик затлар ечен - фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, паспорт
мэгълуматлары, яшэу урыны буенча теркэлу, телефон)

Социаль наем шартнамэсе буенча бирелгэн торак урыннарны алмаштыру
документларын рэсмилэштеру турында
гариза
Торак урынын алыштыру документларын рэсмилэштеруегезне сорыйм.
Торак урын адресы: муниципаль район (шэЬэр округы), торак пункт
_____________________ур.________________ йорт__________.

Гаризага тубэндэге ялган документлар теркэлэ:
1) шэхесне таныклый торган документлар;
2) вэкилнец вэкалэтлэрен раслый торган документ (эгэр мерэжэгать итуче
исеменнэн вэкил гамэлдэ булса);
3) Граждан-мерэжэгать итуче Ьэм аныц гаилэ эгъзалары билэгэн торак
урыннан файдалану хокукын раслый торган документларныц кучермэлэре
(шартнамэ, ордер, торак урын биру турында карар Ьэм башка документлар);
4) Чит дэулэтнец компетентлы органнары тарафыннан бирелгэн гражданлык
хэле актларын дэулэт теркэве турында таныклык Ьэм аларныц рус теленэ нотариаль
таныкланган тэрж;емэсе, гражданлык хэле актларын теркэу органнары яисэ Россия
Федерациясенец консуллык учреждениелэре тарафыннан бирелгэн уллыкка алу
турында таныклыклар
5) БТИ техник паспортларыннан этажлар буйлап план (булган очракта) Ьэм
экспликация белэн язу.
Сораган вакытта сканерланган документларныц теп несхэлэрен бирергэ
вэгъдэ итэм.

(дата)

(имза)

(ФИО)

