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2019 ел   26.04.          Чирмешән авылы                                    №179 

КАРАР 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

җирле үзидарә органнары тарафыннан  

күрсәтелә торган  дәүләт һәм муниципаль  

хезмәтләр исемлеге турында 

 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр турындагы мәгълүматның гомуми 

кулланылышы максатыннан, 06.10.2003 ел  "Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында "131 – ФЗ”  һәм  27. 07. 2010 ел, №210 - 

ФЗ  "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" Федераль 

законнарга таянып: 

1. Расларга: 

- 1 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы  җирле үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләре 

исемлеге; 

- 2 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы җирле үзидарә органнары күрсәтә торган муниципаль хезмәтләр исемлеге; 

- 3 нче кушымта нигезендә "Татарстан Республикасында дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге" ДБУ Чирмешән филиалында 

күрсәтелә торган муниципаль хезмәтләр исемлеге; 

- 4 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районының җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәкләрендә комплекслы запрос ярдәмендә гамәлгә ашырылмый 

торган муниципаль хезмәтләр исемлеге; 

mailto:Ispolkom.Cheremshan@tatar.ru


2. Әлеге карарны Чирмешән муниципаль районының рәсми сайтында 

«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә, Татарстан Республикасының 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымда  калдырам. 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                                  И. Н. Шәйдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитет карарына 

«__»_______ 20__  № ____ 

1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары күрсәтә торган дәүләт хезмәтләре исемлеге 

 

Архив документлары белән эшләү 

1 Дәүләт милкенә кертелгән һәм муниципаль архивта  сакланучы  

архив документларын архив бүлегенең уку залында кулланучыга эшләү 

өчен  бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү 

2 Архив бүлегенең дәүләт милкенә кертелгән   архив документларының 

урнашу урыны мәсьәләләре буенча консультация бирү дәүләт хезмәте 

күрсәтү 

3 Архив бүлегенең дәүләт милкенә кертелгән архив документларының  

архив фондлары буенча архив документлары күчермәләре, 

архив өземтәләре, архив белешмәләре бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтү 

Опека һәм попечительлек 

4 Суд утырышында  эшкә яраксыз яки эшкә чикләнгән яраклы дип 

танылган балигъ булган зат өстеннән опекун яки попечительлек 

билгеләү 

5 Опекуннарның мөлкәте белән алыш-биреш ясау өчен рөхсәт бирү 

6 Саклык счетыннан (пенсия белән) файдалануга рөхсәт бирү  

7 Эшкә яраксыз балигъ булган зат өчен  торакны хосусыйлаштыру өчен 

опекунга рөхсәт бирү 

8 Опекунга  карамагында булган затның торагын арендага, наемга 

тапшыру өчен рөхсәт бирү 

9 Опекунга опекага алынган кешене яшәү урыны үзгәрүгә бәйле рәвештә 

теркәүдән төшерү өчен рөхсәт бирү  

10 Гомерлек рента килешүе төзүгә рөхсәт бирү 

11 Тәрбияләнүчеләрне психоневрология тибындагы стационар хезмәт 

күрсәтүче интернат-йортларга  җибәрү турында  карарлар  бирү 

12 Опекунга яки попечительгә  балигъ булмаганнарның мирас 

хокукларына  керү өчен рөхсәт бирү 

13 Ятим балалар оешмаларындагы ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче 

гражданнарның гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге турында 

нәтиҗә бирү 



14 Баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү 

15 Балигъ булмаган бала керткән акчалата өлешне алуга законлы вәкилгә 

рөхсәт бирү 

16 Эмансипация мөмкинлеге турында карар кабул итү (баланы 

тулысынча эшкә сәләтле дип тану) 

17 Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче граджаннарга  

уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү һәм  уллыкка 

алучыларга кандидат буларак исәпкә кую 

18 Ятим балаларны һәм  ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче граджаннарга  

(түләүсез һәм түләүле шартларда опека (попечительлек) билгеләү яки 

опекунлык (попечителе) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү  

19 Балигъ булмаган бала (аларның) исеменнән сатып алу хокукына ия 

булмауга  алдан рөхсәт бирү 

20 Балигъ булмаганнар катнашында кредит акчасын кулланып һәм аны 

залогка  (ипотека) тапшырып,торак сатып алуга алдан рөхсәт бирү 

21 Балигъ булмаган балаларны күчмә милкен  сату-алу эшләрен 

башкарудан читләштерү өчен алдан рөхсәт бирү 

22 Балигъ булмаган балаларны күчемсез  милкен  сату-алу эшләрен 

башкарудан читләштерү өчен алдан рөхсәт бирү 

Мәгариф һәм фән өлкәсендә 

23 Балаларны  төп гомуми белем бирү программасын тормышка ашыра 

торган мәгариф,  мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына (балалар 

бакчаларына) исәпкә алу һәм исәпкә кую 

Гражданлык хәле актларын теркәү 

24 Тууны дәүләт теркәвенә алу 

25 Никах теркәүне дәүләт теркәвенә алу 

26 Аерылышуны  дәүләт теркәвенә алу 

27 Ата булуны билгеләүне дәүләт теркәвенә алу 

28 Уллыкка(кызлыкка) алуны дәүләт теркәве 

29 Исем үзгәрешләрен дәүләт теркәве 

30 Үлемне Дәүләт теркәве 

31 Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турында кабат 

таныклыклар бирү 

32 Граждан хәле актларына үзгәрешләр һәм төзәтмәләр кертү 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитет карарына 

«__»_______ 20__  №  ____ 

2 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары күрсәтә торган муниципаль хезмәтләр исемлеге 

Торак сәясәте өлкәсендә 

1 Торак урыннарына мохтаҗ категорияле гражданнарны муниципаль 

хезмәт күрсәтү буенча  исәпкә кую 

2 Гражданнарны авыл җирлегендә торак төзү ( сатып алу) өчен социаль 

ярдәм күрсәтү турында таныклык һәм социаль түләүләрдән  

файдаланып  торак шартларын яхшыртырга теләк белдерүчеләр 

исемлегенә  кертү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

3 Муниципаль торак фонды  билгеләгән тәртибе буенча яшәргә 

яраклымы (яраксызмы)  һәм күпфатирлы йорт өчен авария хәлендә 

һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

4 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак күченүчеләргә торак 

сатып алырга  субсидияләр бирү өчен дәүләт торак сертификатын 

бирү өчен исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

5 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларгы  Татарстан Республикасы 

социаль ипотека системасы буенча исәпкә кую буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү  

6 Чернобыль АЭСындагы һәлакәт нәтиҗәсендә радиацияга дучар 

ителгән гражданнарга торак урыны сатып алу өчен субсидияләр бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

7 " Татарстан Республикасында 2014-2020 елларда  яшь гаиләләрне 

торак белән тәэмин итү” программасы буенча торак алуга (төзүгә) 

социаль түләү алу хокукы турында таныклык алырга исәпкә кую һәм 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Архив документлары белән эшләү 



8 Архив бүлеге тарафыннан  архив документларының урнашу урыны 

турында консультация бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү  

9 Архив бүлеге тарафыннан юридик затларга архив эшендә методик 

һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

10 Ликвидацияләнүче оешмалар составы буенча муниципаль архивка 

саклау өчен  шәхси документлар кабул итүдә муниципаль хезмәт 

күрсәтү 

11 Башкарма комитетның архив бүлеге тарафыннан уку залында эшләү 

өчен файдаланучыга архив документларын бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

12 Архив бүлеге тарафыннан архив өземтәләре, архив документлары 

күчермәләре бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә 

13 Күпфатирлы йортта бүлмәләр үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруны килешенү (килешенмәү) турында карар кабул итү 

буенча  муниципаль хезмәт күрсәтү  

14 Торак бинаны (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак 

булган) бинага күчерүгә рөхсәт бирү (яки баш тарту) буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

15 Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

16 Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

17 Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

18 Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә  рөхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

19 Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассаларының 

схемасын килешенү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

20 Ана капиталы (гаилә) акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла) 

торган шәхси торак төзелеше объектын үзгәртеп кору 

(реконструкцияләү) буенча төзелештә  төп эшләр башкаруны 

раслаучы документ бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

21 Куаклар һәм агач утырту яки ябалдашларын кисүгә  рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

22 Тулысынча яки өлешчә муниципаль берәмлек  чикләрендәге җирле 

юллар буйлап уза торган маршрутлар буенча авыр йөкләрне, зур 

габаритлы йөкләрне автомобиль белән ташуга рөхсәт бирү буенча 



муниципаль хезмәт күрсәтү 

23 Файдаланучыларга җирле әһәмияттәге автомобиль юллары торышы 

турында мәгълүмат бирү буенча  муниципаль хезмәт күрсәтү 

24 Җирлекнең генераль планыннан өземтә бирү буенча  муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

25 Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмати 

системасында булган мәгълүматларны бирү буенча  муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

26 Җир эшләре эшләүгә ордер (рөхсәтләр)  бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү  

27 Җирлек территориясе өстендә авиация эшләрен башкаруга, 

парашюттан сикерүләргә, һава судноларының демонстрацион 

очышларына,  очкыч аппаратларының  пилотсыз очышларына, 

бәйләгән аэростатларның күтәрелешенә  рөхсәтләр бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

28 Хәбәрнамәдә күрсәтелгән  шәхси торак объектының 

планлаштырылган төзелеш параметрлары  яки бакча йортының  

параметрлары таләпләргә туры килү (туры килмәве) турында һәм 

шәхси объектны урнаштыруның рөхсәт ителгән булуы (рөхсәт 

ителмәве) турында хәбәрнамә җибәрү  буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтү 

29 Төзелгән яки реконструкцияләнгән  шәхси торак төзелеше яисә бакча 

йорты объектлары шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында закон 

таләпләренә туры килү(туы килмәве) турында  хәбәрнамә җибәрү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

30 Муниципаль милекне арендалауның гамәлдәге килешүенең өзелүе 

31 Җир кишәрлеге бирүне алдан килешенү 

32 Муниципаль милекне муниципаль учреждениеләр өчен оператив 

идарә хокукында, муниципаль казна предприятиеләре тарафыннан 

һәм муниципаль унитар предприятиеләрне хуҗалык хокукында алып 

баруны  рәсмиләштерү (беркетү)  

33 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  түләүсез файдалануга бирү 

34 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген милек  сатулары үткәрмичә 

сату 

35 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген милек  сатулары үткәрмичә 



арендага бирү 

36 Муниципаль милектәге җир кишәрлегендә урнашкан җир 

кишәрлеген биналарның, корылмаларның  милекчеләренә, 

милеккә яки арендага бирү  

37 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион рәвешендә үткәрелә 

торган торгларда арендага бирү  

38 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген милек итеп,  аукцион 

формасында үткәрелә торган торгларда җир кишәрлеген сату юлы 

белән милеккә бирү 

39 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  (вакыты чикләнмәгән) 

даими файдалануга бирү 

40 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  милеккә бушлай бирү 

41 Муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен һәм (яки) хосусый 

милектә булган җир кишәрлекләрен  яңадан бүлү турында килешү 

төзү 

42 Муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен гражданнарга һәм 

крестьян (фермер) хуҗалыкларына  крестьян (фермер) эшчәнлеген 

башкарыр өчен  бирү 

43 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  гражданнарга торак пункт 

чикләрендә ярдәмче хуҗалык алып бару өчен шәхси милекитеп 

(арендага) бирү 

44 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  гражданнарга  бакчачылык 

алып бару өчен милеккә  (арендага) бирү 

45 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  гражданнарга  дача алып 

бару өчен милеккә  (арендага) бирү 

46 Шәхси милектә булган яки муниципаль милектә булган җирләрдән  

(авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) бер категорияле 

җирләрдән икенче төрлегә күчерү турында карар кабул итү 

47 Җир кишәрлекләреннән даими (сроксыз) файдалану хокукын туктату 

48 Җир кишәрлеген сатып алу турында карар кабул итү 

49 Муниципаль милек реестрыннан өземтә бирү 

50 Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенә үзгәрешләр кертү 

51 Муниципаль преференцияләр бирү 

52 Җир кишәрлекләре бушлай бирү хокукына ия затлар буларак 

затларны исәпкә кую 



53 Муниципаль милектә булган һәм арендага бирү өчен 

билгеләнгән күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат бирү 

54 Муниципаль казнадан булган мөлкәтне арендага тапшыру 

55 Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә кагылышлы буларак 

сервитутны билгеләү турында килешү төзү 

56 Муниципаль  милек  реестрына  керүче муниципаль милекне 

арендага бирү 

57 Җир участогыннан  шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану 

төренә рөхсәт бирү турында карар кабул итү 

58 Муниципаль милекне кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына  

биләү һәм (яки) файдалануга тапшыру 

59 Сатуларны үткәрмичә генә муниципаль берәмлекнең  муниципаль 

милеген бушлай файдалануга тапшыру 

60 Муниципаль милек белән  түләүсез идарә итүгә  шартнамә төзү 

хокукын бирүче  сату нәтиҗәләре буенча,  мөлкәт белән файдалану 

шартнамәсен төзү 

61 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга шәхси торак 

төзелеше милекчелек (арендага) бирү 

62 Җир кишәрлеге яки җир кишәрлекләре территорияләрнең кадастр 

планында урнашу схемасын раслау 

63 Элек хосусыйлаштырылган торак урыннар  муниципаль милеккә  

кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

64 Гражданнарга муниципаль торак фондында  торак урыны найм 

хезмәте шартнамәләре буенча торак урыннары бирү буенча  

муниципаль хезмәт күрсәтү 

65 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  яки җирләрне куллануга  

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Район җирлекләре тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләр 

66 Адреслар бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару  (аннулирование)  

67 Документлар күчермәләре һәм алардан өземтәләрнең дөреслеген 

раслаучы  таныклык 

68 Васыять таныклыгы һәм ышаныч таныклыгы 

69 Белешмә бирү (өземтә) 

70 Социаль наем шартнамәсе буенча бирелгән торак урыннарны 

алыштыру буенча документларны рәсмиләштерү 

71 Гражданинга социаль найм килешүе буенча муниципаль милектәге  

торак урынын бирү 



Финанс-бюджет өлкәсендә 

72 Юридик затларга (дәүләт(муниципаль)  учреждениеләреннән  тыш), 

эшкуарларга, физик затларга-товарлар, эшләр җитештерүчеләргә  

субсидияләр бирү 

Икътисад 

73 Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитет карарына 

«__»_______ 20__ № ____ 

3нче кушымта 

 

 

ДБУ “Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге” Чирмешән филиалында күрсәтелә торган 

муниципаль хезмәтләр исемлеге 

 

 

 

№ 
п/п 

Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме 

Торак сәясәте өлкәсендә 

1 Торак урыннарына мохтаҗ аерым  категориядәге 

гражданнарны  исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

2 Гражданнарны авыл җирлегендә торак төзү ( сатып алу) өчен социаль 

ярдәм күрсәтү турында таныклык һәм социаль түләүләрдән  

файдаланып  торак шартларын яхшыртырга теләк белдерүчеләр 

исемлегенә  кертү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

3 Муниципаль торак фонды  билгеләгән тәртибе буенча яшәргә 

яраклымы (яраксызмы)  һәм күпфатирлы йорт өчен авария хәлендә 

һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

4 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак күченүчеләргә торак 

сатып алырга  субсидияләр бирү өчен  Дәүләт торак сертификатын 

бирү өчен исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

5 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларга  Татарстан Республикасы 

социаль ипотека системасы буенча исәпкә кую буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү 



6 Чернобыль АЭСындагы һәлакәт нәтиҗәсендә радиацияга дучар 

ителгән гражданнарга торак урыны сатып алу өчен субсидияләр бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

7 " Татарстан Республикасында 2014-2020 елларда  яшь гаиләләрне 

торак белән тәэмин итү” программасы буенча торак алуга (төзүгә) 

социаль түләү алу хокукы турында таныклык алырга исәпкә кую һәм 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Архив документлары белән эшләү 

8 Архив бүлеге тарафыннан  архив документларының урнашу урыны 

турында консультация бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү  

9 Архив бүлеге тарафыннан юридик затларга архив эшендә методик 

һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

10 Ликвидацияләнүче оешмалар составы буенча муниципаль архивка 

саклау өчен  шәхси документлар кабул итүдә муниципаль хезмәт 

күрсәтү 

11 Архив бүлеге тарафыннан архив өземтәләре, архив документлары 

күчермәләре бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә 

12 Күпфатирлы йортта бүлмәләр үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруны килешенү (килешенмәү) турында карар кабул итү 

буенча  муниципаль хезмәт күрсәтү  

13 Торак бинаны (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак 

булган) бинага күчерүгә рөхсәт бирү (яки баш тарту) буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

14 Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

15 Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

16 Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

17 Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә  рөхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

18 Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассаларының 

схемасын килешенү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

19 Ана капиталы (гаилә) акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган 

шәхси торак төзелеше объектын үзгәртеп кору (реконструкцияләү) 

буенча төзелештә  төп эшләр башкаруны раслаучы документ бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 



20 Куаклар һәм агач утырту яки ябалдашларын кисү  рөхсәт бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

21 Тулысынча яки өлешчә муниципаль берәмлек  чикләрендәге җирле 

юллар буйлап уза торган маршрутлар буенча авыр йөкләрне, зур 

габаритлы йөкләрне автомобиль белән ташу рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

22 Файдаланучыларга җирле әһәмияттәге автомобиль юллары торышы 

турында мәгълүмат бирү буенча  муниципаль хезмәт күрсәтү 

23 Җирлекнең генераль планыннан өземтә бирү буенча  муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

24 Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмати 

системасында булган мәгълүматларны бирү буенча  муниципаль 

хезмәт күрсәтү 

25 Җир эшләре эшләүгә ордер (рөхсәтләр)  бирү буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү  

26 Җирлек территориясе өстендә авиация эшләрен башкаруга, 

парашюттан сикерүләргә, һава судноларының демонстрацион 

очышларына,  очкыч аппаратларының  пилотсыз очышларына, 

бәйләгән аэростатларның күтәрелешенә  рөхсәтләр бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

27 Хәбәрнамәдә күрсәтелгән  шәхси торак объектының 

планлаштырылган төзелеш параметрлары  яки бакча йортының  

параметрлары таләпләргә туры килү (туры килмәве) турында һәм 

шәхси объектны урнаштыруның рөхсәт ителгән булуы (рөхсәт 

ителмәве) турында хәбәрнамә җибәрү  буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтү 

28 Төзелгән яки реконструкцияләнгән  шәхси торак төзелеше яисә бакча 

йорты объектлары шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында закон 

таләпләренә туры килү(туры килмәве) турында  хәбәрнамә җибәрү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре өлкәсендә 

29 Муниципаль милекне арендалауның гамәлдәге килешүенең өзелүе 

30 Җир кишәрлеге бирүне алдан килешенү 

31 Муниципаль милекне муниципаль учреждениеләр өчен оператив 

идарә хокугында, муниципаль казна предприятиеләре тарафыннан 

һәм муниципаль унитар предприятиеләрне хуҗалык хокукында алып 

баруны  рәсмиләштерү (беркетү)  

32 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  түләүсез файдалануга бирү 



33 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген милек  сатулары үткәрмичә 

сату 

34 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген милек  сатулары үткәрмичә 

арендага бирү 

35 Муниципаль милектәге җир кишәрлегендә урнашкан җир 

кишәрлеген биналарның, корылмаларның  милекчеләренә, 

милеккә яки арендага бирү  

36 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген аукцион рәвешендә үткәрелә 

торган торгларда арендага бирү  

37 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген милек итеп,  

аукцион формасында үткәрелә торган торгларда җир кишәрлеген 

сату юлы белән милеккә бирү 

38 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  (вакыты чикләнмәгән) 

даими файдалануга бирү 

39 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  милеккә бушлай бирү 

40 Муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен һәм (яки) хосусый 

милектә булган җир кишәрлекләрен  яңадан бүлү турында килешү 

төзү 

41 Муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен гражданнарга һәм 

крестьян (фермер) хуҗалыкларына  крестьян (фермер) эшчәнлеген 

башкарыр өчен  бирү 

42 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  гражданнарга торак пункт 

чикләрендә ярдәмче хуҗалык алып бару өчен шәхси милекитеп 

(арендага) бирү 

43 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  гражданнарга  

бакчачылык алып бару өчен милеккә  (арендага) бирү 

44 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  гражданнарга  

дача алып бару өчен милеккә  (арендага) бирү 

45 Шәхси милектә булган яки муниципаль милектә булган җирләрдән  

(авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән тыш) бер категорияле 

җирләрдән икенче төрлегә күчерү турында карар кабул итү 

46 Җир кишәрлекләреннән даими (сроксыз) файдалану хокукын туктату 

47 Җир кишәрлеген сатып алу турында карар кабул итү 

48 Муниципаль милек реестрыннан өземтә бирү 

49 Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенә үзгәрешләр кертү 

50 Муниципаль преференцияләр бирү 

51 Җир кишәрлекләре бушлай бирү хокукына ия затлар буларак 

затларны исәпкә кую 



52 Муниципаль милектә булган һәм арендага бирү өчен 

билгеләнгән күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат бирү 

53 Муниципаль казнадан булган мөлкәтне арендага тапшыру 

54 Муниципаль милектәге җир кишәрлегенә кагылышлы буларак 

сервитутны билгеләү турында килешү төзү 

55 Муниципаль  милек  реестрына  керүче муниципаль милекне 

арендага бирү 

56 Җир участогыннан  шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану 

төренә рөхсәт бирү турында карар кабул итү 

57 Муниципаль милекне кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына  

биләү һәм (яки) файдалануга тапшыру 

58 Сатуларны үткәрмичә генә муниципаль берәмлекнең  муниципаль 

милеген бушлай файдалануга тапшыру 

59 Муниципаль милек белән  түләүсез идарә итүгә  шартнамә төзү 

хокукын бирүче  сату нәтиҗәләре буенча,  мөлкәт белән файдалану 

шартнамәсен төзү 

60 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга шәхси торак 

төзелеше милекчелек (арендага) бирү 

61 Җир кишәрлеге яки җир кишәрлекләре территорияләрнең кадастр 

планында урнашу схемасын раслау 

62 Элек хосусыйлаштырылган торак урыннарны  муниципаль милеккә  

кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

63 Гражданнарга муниципаль торак фондында  торак урыны найм 

хезмәте шартнамәләре буенча торак урыннары бирү буенча  

муниципаль хезмәт күрсәтү 

64 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  яки җирләрне куллануга  

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

Район җирлекләре тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләр 

65 Адреслар бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару  (аннулирование)  

66   Гражданнарга найм килешүләре буенча торак урыннары бирү 

67 Социаль наем шартнамәсе буенча бирелгән торак урыннарны 

алыштыру буенча документларны рәсмиләштерү 

68 Белешмә бирү (өземтә) 

Финанс-бюджет өлкәсендә 

69 Юридик затларга (дәүләт(муниципаль)  учреждениеләреннән  тыш), 

эшкуарларга, физик затларга-товарлар, эшләр җитештерүчеләргә  

субсидияләр бирү 

Икътисад 

70 Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү 



 

Җирле үзидарә органнарына тапшырылган вәкаләтләр буенча 

дәүләт хезмәтләре 

 

Архив документлары белән эшләү 

1 Муниципаль архивта сакланучы һәм дәүләт милке булган архив 

фондлары буенча архив документлары күчермәләре,  архив 

белешмәләре, архив өземтәләре бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү 

2 Архив бүлеге тарафыннан  дәүләт милке булган архив 

документларының урнашу урыны турында консультация бирү буенча 

дәүләт хезмәте күрсәтү 

Опека һәм попечительлек 

3 Суд утырышында  эшкә яраксыз яки эшкә чикләнгән яраклы дип 

танылган балигъ булган зат өстеннән опекун яки попечительлек 

билгеләү 

4 Опекуннарның мөлкәт белән алыш-биреш ясау өчен рөхсәт бирү 

5 Саклык счетыннан файдалануга рөхсәт бирү (пенсия белән) 

6 Эшкә яраксыз балигъ булган зат өчен  торакны хосусыйлаштыру 

өчен опекунга рөхсәт бирү  

7 Опекунга  карамагында булган затның торагын арендага, наемга 

тапшыру өчен рөхсәт бирү 

 

8 Опекунга опекага алынган кешене  яшәү урыны үзгәрүгә бәйле 

рәвештә теркәүдән төшерү өчен рөхсәт бирү  

 

9 Гомерлек рента килешүе төзүгә рөхсәт бирү  

10 Тәрбияләнүчеләрне психоневрология тибындагы стационар хезмәт 

күрсәтүче интернат-йортларга җибәрү турында карарлар бирү 

11  Опекунга яки попечительгә  балигъ булмаганнарның мирас 

хокукларына  керү өчен рөхсәт бирү 

12 Ятим балалар оешмаларындагы ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 

балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче 

гражданнарның гаиләләренә вакытлыча тапшыру мөмкинлеге 

турында нәтиҗә бирү  

13 Баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү 

14 Балигъ булмаган бала керткән акчалата өлешне 

алуга законлы вәкилгә рөхсәт бирү 

15 Эмансипация мөмкинлеге турында карар кабул итү (баланы 

тулысынча эшкә сәләтле дип тану)  

16 Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче граджаннарга  

уллыкка алу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү һәм  уллыкка 

алучыларга кандидат буларак исәпкә кую  



17 Ятим балаларны һәм  ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны 

Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче граджаннарга  

(түләүсез һәм түләүле шартларда 

опека (попечительлек) билгеләү яки опекунлык (попечителе) 

булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү  

18 Балигъ булмаган бала (аларның) исеменнән сатып алу хокукына ия 

булмауга  алдан рөхсәт бирү  

19  Балигъ булмаганнар катнашында кредит акчасын кулланып һәм аны 

залогка  (ипотека) тапшырып ,торак сатып алуга алдан рөхсәт бирү  

20 Балигъ булмаган балаларны күчмә милкен  

сату-алу эшләрен башкарудан читләштерү өчен алдан рөхсәт бирү  

21 Балигъ булмаган балаларны күчемсез  милкен  сату-алу эшләрен 

башкарудан читләштерү өчен алдан рөхсәт бирү  

Мәгариф һәм фән өлкәсендә 

22 Балаларны  төп гомуми белем бирү программасын тормышка ашыра 

торган мәгариф оешмаларына,  мәктәпкәчә белем бирү (балалар 

бакчалары) исәпкә алу һәм исәпкә кую  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитет карарына 

«__»_______ 20__ № ____ 

4нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы  

җирле үзидарә органнарының 

күпфункцияле үзәкләрендә  комплекслы соратып алу аша 

күрсәтелми торган муниципаль хезмәтләр исемлеге 

 

№ 
п/п 

Муниципаль хезмәт күрсәтү исеме 

1 Җир эшләре башкаруга ордер бирү 

2 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  аукцион рәвешендә 

үткәрелә торган торгларда арендага бирү  

3 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  милек итеп, аукцион 

формасында үткәрелә торган торгларда җир кишәрлеген сату юлы 

белән милеккә бирү 

4 Җирлек территориясе өстендә авиация эшләрен башкаруга, 

парашюттан сикерүләргә,һава судноларының демонстрацион 

очышларына, очкыч аппаратларының  пилотсыз очышларына, 

бәйләгән аэростатларның күтәрелешенә  рөхсәтләр бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

5 Муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен гражданнарга һәм 

крестьян (фермер) хуҗалыкларына  крестьян (фермер) эшчәнлеген 

башкарыр өчен  бирү 

6 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  гражданнарга торак пункт 

чикләрендә ярдәмче хуҗалык алып бару өчен шәхси милек итеп 

(арендага) бирү 

7 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген  бакчачылыкалып бару өчен 

гражданнарга милек (арендага) бирү 

8 Муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга шәхси милек 

торак төзелеше өчен милекчелеккә  (арендага) бирү  

9 Муниципаль  милек  реестрына  керүче муниципаль милекне 

арендага бирү  



10 " Татарстан Республикасында 2014-2020 елларда  яшь гаиләләрне 

торак белән тәэмин итү” программасы буенча торак алуга (төзүгә) 

социаль түләү алу хокукы турында таныклык алырга исәпкә кую һәм 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

11 Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларга  Татарстан Республикасы 

социаль ипотека системасы буенча исәпкә кую буенча муниципаль 

хезмәт күрсәтү  

12 Гражданнарны авыл җирлегендә торак төзү ( сатып алу) өчен социаль 

ярдәм күрсәтү турында таныклык һәм социаль түләүләрдән  

файдаланып  торак шартларын яхшыртырга теләк белдерүчеләр 

исемлегенә  кертү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

 


