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Татарстан Республикасы Тукай муниципаль 
районы башкарма комитеты Архив булеге 
Ьэм архив булеге тарафыннан курсэтмэлэр 
биру тэртибе Положениесе»нэ узгэрешлэр 
керту турында

«Дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында» 
27.07.2010 елдагы 210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендэ 
Архив эше турында» 2004 елныц 22 октябрендэге 125-ФЗ номерлы Федераль 
закон, «Татарстан Республикасында архив эше турында «2017 елныц 20 
июлендэге 63-TP3 номерлы Татарстан Республикасы Законы; «Татарстан 
Республикасында муниципаль берэмлеклэрнец жирле узидарэ органнарына 
архив эше елкэсендэ Татарстан Республикасыныц аерым дэулэт 
вэкалэтлэрен биру турында» 2007 елныц 24 декабрендэге 63-TP3 номерлы 
Татарстан Республикасы Законы» нигезендэ:

КАРАРБИРЭ:

Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенец 
«Гукай муниципаль районы Башкарма комитетыныц архив булеге модире 
вазифасы курсэтмэсен Ьэм Тукай муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц архив булеге турындагы Положениене раслау турында 
«2011 елныц 1 мартындагы 12 номерлы карарында тубэндэге узгэрешлэрне 
кертергэ:
1 .Тукай муниципаль районы Башкарма комитетыныц архив булеге турында 
н и гез л эм э д э- ал ма шты ры р га:
1.1. Бетен текст буенча: «'Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
каршындагы Баш архив идарэсе» дигэн билгелэмэне 
« Татарстан Реарубликасы архив эше Дэулэт комитеты»;
1.2. 1.4 пунктында «Татарстан Республикасы Законы 
«Татарстан Республикасы Архив фонды Ьэм архивлар турында 
«(27.07.2006елгы узгэрешлэр белэн)» - «Татарстан Республикасы Законы 
2017 елныц 20 июлендэге 63-TP3 номерлы «Татарстан Республикасында



Архив эше турында «(алга таба - ГР Законы №63) («Республика Татарстан», 
№ 107, 25.07.2017)»;
1.3.4 Баш биттэ "архив булеге модире" ifa " архив булеге начальнигы»;
2. Гукай муниципаль районы Ьашкарма комитетыныц архив булеге модире 
вазыйфасында-алмаштырырга:
2.1. бетен текст буенча: «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

каршындагы Ьаш архив идарэсе» 1атарсган Республикасыныц Архив эше 
буенча Дэулэт комитеты»на ; «архив булеге модире» - «архив булеге 
башлыгы»;
2.2. 1.5 пунктында «1атарстан Республикасы Законы белэн «Татарстан 
Республикасы Архив фонды Ьэм архивлар турында» дигэн билгелэмэне 
«2017 елныц 20 июлендэге 63-TP3 иомерлы Татарстан Республикасы Законы 
«Татарстан Республикасында архив эше» (алга таба - ТР Законы №63) 
(«Татарстан Республикасы, № 107, 25.07.2017)»;
3.Олеге карарныц угэлешеп^  а т ш - г о о л ь д э  тотуны Башкарма комитет 
житэкчесенен социаль м э с ь ^ ^ ® ^ ^ п ^ ц ,у р ы н б а с а р р >1 I аниев Г. ([). йоклэргэ.
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