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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  

муниципаль районында опека һәм  

попечительлек эшчәнлеген оештыру  

өлкәсендә Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Башкарма комитетының аерым  

карарларының үз көчләрен югалтуын 

тану турында 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы 

нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

1. Үз көчен югалткан дип танырга: 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районында опека һәм попечительлек 

органы эшчәнлеген оештыру турында» 2006 елның 24 мартындагы 53пи 

номерлы карары; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районында опека һәм попечительлек 

эшчәнлеген оештыру турында «2006 елның 24 мартындагы 53пи номерлы 

карарына өстәмәләр кертү турында» 2007 елның 4 октябрендәге 151пи номерлы 

карары; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетында 

опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеген оештыру турында» 2008 елның 22 

маендагы 68пи номерлы карары; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетында опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеген оештыру турында» 2008 елның 

22 маендагы 68пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2008 елның 

10 декабрендәге 192пи номерлы карары; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 



комитетында опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеген оештыру турында «2008 елның 

22 маендагы 68пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2009 ел, 27 

март, 62пи номерлы карары; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетында опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеген оештыру турында «2008 елның 

22 маендагы 68пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2009 ел, 25 

сентябрь, 155пи номерлы карары; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетында опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеген оештыру турында «2008 елның 

22 маендагы 68пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2010 елның 

22 гыйнварындагы 03пи номерлы карары; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетында опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеген оештыру турында «2008 елның 

22 маендагы 68пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2010 ел, 20 

июль, 124пи номерлы карары; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 12.03.2013 елның 48пи №-лы карары Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең «Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетында опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан 

Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеген оештыру 

турында  «2008 елның 22 маендагы 68пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетында опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасы 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеген оештыру турында «2008 елның 

22 маендагы 68пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2013 елның 

24 июлендәге 168пи номерлы карары; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 11.07.2014 елның 116пи №-лы карары «Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы опека һәм попечительлек 

комиссиясе составына үзгәрешләр кертү турында»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 22.05.2008  №68пи карары белән расланган «Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы опека һәм попечительлек 

комиссиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2016 елның 17 мартындагы  

33пи номерлы карары; 

 



Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 22.05.2008 №68пи карары белән расланган «Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы опека һәм попечительлек 

комиссиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2017 елның 2 февралендәге 

20пи номерлы карары. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru һәм Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

«Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» түбәндәге 

адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм 

попечительлек бүлегенә йөкләргә. 

 

Җитәкче                                                                                                Р.Л.  Исланов 

http://pravo.tatarstan.ru/

