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Татарстан Республикасы Отно муниципаль районыныц Тyбон Коек авыл )(ирлеге
башкарма комитеты житакчесенец 2021 елньlц б авryстында 18 нче номерлы карары
белэн кабул ителген "Тубан Кеек авыл жирлеге территориясендэ адреслар бирy,
YзгэртY hэм юкка чыгару буенча муниципаль хезмэт кYрсэтY административ
регламентына" yзгорешлар hэм остэмалэр kepтy турында

2010 елныц 27 июлендэге 210-Ф3 номерлы кflаулэт hэм муниципаль хезмэтлер
кyрсэтVне оештыру)) турындагы Федераль закон нигезендэ, Отнэ муниципаль районы
Тубэн Кеек авыл башкарма комитеты карар бира:

1, Тубсiн Кеек авыл башкарма комитеты щитэкчесенец 202,1 елныц 06 авryстындагы
18 нче номерлы карары белэн расланган <<Татарстан Республикасы Отнэ
муниципаль раЙоныныц Тубан Кеек авыл цирлеге территориясендэ адреслар
бирy, yзгэртy hэм юкка чыгару буенча муниципаль хезмэт кyрсэтyнец

административ регламентына тубондеге yзгэрешлар haM естэмалэр кертергэ:
'1 .5 пунктыныц
1,1 .
2 haM 10 абзацларын тубэндаге редакцияда бэян итэргэ:
<<Регламентта кулланыла торган тошенчэлер дэyлат адреслы реестрын алып бару haM
федераль мэгълyмати адреслы системаны эксплуатациялэyгэ бэйле Россия
Федерациясе Шэhар тезелеше кодексьl, 2013 нче елнын 28 декабрендэге 443-ФЗ
НоМерлы <Федераль мэгьлyмати адреслы система hэм <Россия Федерациясендэ
щирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында "Федераль законга
Y3гарешлэр KepTY хакында"гы Федераль закон, 2014"чне елнЫн '19 ноябрендэге 1221
номерлы "Адресларны биру, yзгэртV hэм юкка чыгару Кагыйдэлэрен раслау турында"гы
Россия Федерациясе Хекумэте карары нигезендэ тогэл итеп кулланыла>.
1 .2. 'l .5 пунктыныц 1 1-17 абзацларын 3-9 абзацлар дип санарга;
1.3. 2.6.1 пунктыныц 4-7 пунктчаларында <<Башкарма комитет) сyзен (тезелган

килешy нигезендэ муниципаль районныц цирле yзидарэ органы яки

Башкарма комитет " сузларенэ алмаштырырга);
8 пунктчасында <Башкарма комитет> сyзен ((тезелгэн
килешy нигезендэ Башкарма комитет яки муниципаль район )(ирле yзидарэ
органы " сузлэрена алмаштырырга);
1.5. 2,6.4 пунктында <Башкарма комитетныц структур булекчэсе> сyзлерен
(муниципаль районныц жирле yзидарэ органнары, Башкарма комитеD)
сyзларене алмаштырырга>.
2. Олеге карарны авыл )цирлеге территориясендэ урнашкан мэгълyмат стендларында,
Татарстан Республикасы хокукый мегълyматыныц росми порталында

1.4,

2.6,1 пунктыныц

(httр://рrачо.tаtаrstап.гu) hoM Отнэ муниципаль районыныц
< И нтернет) мегьлyм ат-ком мун и ка ция челторе ндэ
урна шты ры рга.
3. Олеге карар

рэсми

сайтында

ресми басылып чыкканнан (халыкка щиткерелгэннэн) соц yз коченэ кере.
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