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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 
муниципаль районы Башлыгының  2016 
елның 22 мартындагы  “Татарстан 
Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 
район Советы аппаратында 
гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау 
буенча Эш тәртибен  раслау турында”гы  
04Бб номерлы боерыгы белән расланган 
Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 
муниципаль район Советы аппаратында 
гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау 
буенча Эш тәртибенә үзгәрешләр кертү 
хакында 

 
 

Муниципаль норматив хокукый актны  законнар белән тәңгәллеккә китерү  
максатларында, 2006 елның  2 маендагы “Россия  Федерациясендә гражданнарның 
мөрәҗәгатьләрен  карау тәртибе турында” 59-ФЗ номерлы Федераль закон, 2018 
елның 27 декабрендәге “Россия  Федерациясенең  аерым закон актларына 
үзгәрешләр кертү һәм  миграция  өлкәсендә һәм эчке эшләр өлкәсендә дәүләт 
идарәсен үзгәртеп кору сәбәпле “Россия  Федерациясендә  алга  киткән социаль-
икътисади  үсеш  территорияләре хакында”гы Федераль законның 22 маддәсенең 2 
өлеше 2 пунктының  көчен югалтуын тану турында” 528-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендә: 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башлыгының  
2016 елның 22 мартындагы  “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 
район Советы аппаратында гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау буенча Эш 
тәртибен  раслау турында”гы  04Бб номерлы боерыгы белән расланган Татарстан 
Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район Советы аппаратында 
гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау буенча Эш тәртибенә түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

1.3 пунктының  икенче абзацында “хокук куллану функцияләрен, миграция 
өлкәсендә контрольлек, күзәтчелек һәм дәүләт хезмәтләрен күрсәтү буенча 
функцияләрне гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органының 
территориаль органы” сүзләрен  “эчке эшләр  өлкәсендә башкарма хакимиятнең 
федераль органының территориаль органы” сүзләренә алыштырырга. 

 



2. Әлеге боерыкны 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. Боерыкның үтәлешенә контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта калдырам. 
 
  

Татарстан Республикасы  
Балык  Бистәсе муниципаль район  
Башлыгы                                                                                                       И.Р. Таҗетдинов           
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