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Аэронавигация хәбәрләре документларында мәгълүматлар игълан 

ителмәгән авиация эшләрен башкаруга, парашют белән 

сикерүләргә, һава судноларының күрсәтмә  очышларына, пилотсыз 

очу аппаратлары очышларына,Татарстан Республикасы  Балык 

Бистәсе районы торак пунктлары өстеннән бәйләп куела торган 

аэростатларның күтәрелүенә, Татарстан Республикасы  Балык 

Бистәсе районы торак пунктлары чикләрендә урнашкан 

мәйданчыкларга  төшеп утыруына (очып күтәрелешенә) рөхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 2017 елның 9 

октябрендә Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе районы 

Башкарма комитетының 217пи номерлы карары белән расланган 

Административ регламентына үзгәрешләр кертү турында  

 

Муниципаль норматив-хокукый актны гамәлдәге законнарга ярашлы итү 

максатларында,Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2010 

елның 2 ноябрендәге ”Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең  башкарма 

органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре  күрсәтүнең административ 

регламентын эшләү һәм  раслау Тәртибен раслау һәм  Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында”гы 

880 номерлы карарына туры китереп, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районы Уставы, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районы Башкарма комитетының 2016 елның 21 июнендәге 

“Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы җирле үзидарә 

органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларын эшләү һәм раслау Тәртибен раслау турында”гы  96пи номерлы 

карары нигезендә  КАРАР БИРӘМ: 

 

1.Аэронавигация хәбәрләре документларында мәгълүматлар игълан 

ителмәгән авиация эшләрен башкаруга, парашют белән сикерүләргә, һава 

судноларының күрсәтмә  очышларына, пилотсыз очу аппаратлары 

очышларына,Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе районы торак пунктлары 

өстеннән бәйләп куела торган аэростатларның күтәрелүенә, Татарстан 

Республикасы  Балык Бистәсе районы торак пунктлары чикләрендә урнашкан 

мәйданчыкларга  төшеп утыруына (очып күтәрелешенә) рөхсәт бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 2017 елның 9 октябрендә Татарстан 

Республикасы  Балык Бистәсе районы Башкарма комитетының 217пи номерлы 



карары белән (Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы 

Башкарма комитетының 2018 елның 6 июнендәге 127пи, 2018 елның  17 

августындагы 199пи номерлы карарлары нигезендә  кертелгән үзгәрешләр 

белән) расланган Административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

“Стандартка карата таләпләрнең эчтәлеге” графасының 2.5 пунктына 

карата  искәрмәдә  “мөһер” сүзеннән соң  “(ул булганда)” сүзләре белән 

тулыландырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга 

3.Карарның үтәлешенә контрольлек  итүнеТатарстан Республикасы 

Балык  Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең  

икътисад  мәсьәләләре буенча урынбасары В.И.Токрановка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче  вазыйфаларын  башкаручы                                                  Р.Л. Исланов                                                                                   
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