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Постановление
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Карар
от « 12 »____11_____2018 г.

Архив эше елкэсендэ муниципаль 
хезмэтлэр курсэту буенча 
административ регламентларны 
раслау турында

“Дэулэт йэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында” 2010 елныц 
27 июлендэге 210 -  ФЗ санлы Федераль законын, «Татарстан Республикасында 
муниципаль берэмлеклэрнец жирле узидарэ органнарына архив эше елкэсендэ 
Татарстан Республикасыныц аерым дэулэт вэкалэтлэрен биру турында» 2007 елныц 
24 декабрендэге TP3-63 номерлы Татарстан Республикасы Законын, “Татарстан 
республикасы муниципаль архивлары тарафыннан гамэлгэ ашырыла торган дэулэт 
хезмэт курсэтулэрнец бердэй административ регламентларын раслау турында” 
Татарстан Республикасыныц Архив эше буенча дэулэт комитетыныц 08.06.2016 
елгы № 050 -  ОД боерыгына узгэрешлэр керту хакында” 21.05.2018 55 -ОД санлы 
боерыгын гамэлгэ ашыру максатыннан, Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитеты к а р а р  б и р э :

1. Расларга (яца редакциядэ):
1.1. Муниципаль милеккэ караган, муниципаль архивта сакланучы архив 

белешмэлэрен архив еземтэлэрен, архив документлары кучермэлэрен биру буенча 
муниципаль хезмэте курсэту буенча административ регламент (1№ лы кушымта).

1.2. Муниципаль милеккэ караган, муниципаль архивта сакланучы архив 
документларын Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц уку залында эшлэу ечен файдаланучыга биру буенча муниципаль 
хезмэт курсэтунец административ регламенты. (2 № лы кушымта).

1.3. Юридик затларга архивлар эшендэ Ьэм эш башкаруда документлар 
оештыру буенча методик Ьэм практик ярдэм курсэту буенча муниципаль хезмэт 
курсэтунец административ регламенты. (3 № лы кушымта).

1.4. Муниципаль милкенэ караган, муниципаль архивта сакланучы архив 
документларыныц урнашу урыны мэсьэлэлэре буенча консультация биру буенча 
муниципаль хезмэт курсэтунец административ регламенты. (4 № лы кушымта).

1.5. Муниципаль архивка саклау ечен ликвидациялэнуче оешмаларныц шэхси 
составы буенча документлар кабул иту буенча муниципаль хезмэт курсэтунец 
административ регламентын раслау турында. (5 № лы кушымта).
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2. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма
комитетыньщ матбугат Ьэм массакулэм чаралары белэн хезмэттэшлек секторына 
элеге карарны интернет мэгълумати - коммуникацион челтэрендэге Татарстан 
Республикасыныц хокукый рэсми порталында Бэм Мамадыш муниципаль 
районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.

3. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма
комитетыныц "Архив эше елкэсендэ муниципаль хезмэтлэр курсэту буенча 
административ регламентларны раслау турында" 2014 ел, 10 июнь, 777 санлы 
карарын белэн расланган 51,52,53,54,55 санлы кушымталарны гамэлдэн чыккан дип 
танырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты лщтэкчесенец беренче урынбасары М.Р.Хужаждновка 
йеклэргэ.

Дитэкче И.М. Дэржеманов


