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Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Балык Бистҽсе шҽһҽр 

җирлеге  Башкарма  комитетында  гражданнар 

мөрҽҗҽгатьлҽрен карау буенча Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Балык Бистҽсе шҽһҽр җирлеге 

Башкарма комитетының  2017 елның 16 

октябрендҽге  15төп номерлы боерыгы белҽн 

расланган  “Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы Балык Бистҽсе 

шҽһҽр җирлеге Башкарма комитетында  

гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен карау буенча 

Эш тҽртибен раслау турында” Эш тҽртибенҽ 

үзгҽрешлҽр  кертү хакында 

 
Муниципаль норматив хокукый актны законнарга туры китерү максатларында, 

2006 елның 2 маендагы “Россия  Федерациясе гражданнары мөрҽҗҽгатьлҽрен карау 

турында” 59-ФЗ номерлы Федераль закон, 2018 елның 27 декабрендҽге “Россия  

Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү һҽм миграция  өлкҽсендҽ 

һҽм  эчке эшлҽр өлкҽсендҽ дҽүлҽт идарҽсен  үзгҽртеп оештыру белҽн бҽйле рҽвештҽ 

“Россия  Федерациясендҽ  алга киткҽн социаль-икътисади үсеш территориялҽре  

турында” Федераль  законның 22 маддҽсе 2 өлеше 2 пунктының  көчен югалтуын 

тану  хакында” 528-ФЗ номерлы Федераль  закон  нигезендҽ : 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Балык Бистҽсе 

шҽһҽр җирлеге  Башкарма комитетында  гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен карау буенча 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Балык Бистҽсе шҽһҽр 

җирлеге Башкарма комитетының  2017 елның 16 октябрендҽге  15төп номерлы 

боерыгы белҽн расланган  “Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Балык Бистҽсе шҽһҽр җирлеге Башкарма комитетында  гражданнар 

мөрҽҗҽгатьлҽрен карау буенча Эш тҽртибен раслау турында” Эш тҽртибенҽ 

(Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Балык Бистҽсе шҽһҽр 

җирлеге Башкарма комитетының  2018 елның 23 маендагы 12төп номерлы боерыгы 

нигезендҽ кертелгҽн үзгҽрешлҽр белҽн)  түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1.3 пунктының дүртенче абзацында “миграция өлкҽсендҽ  хокук куллану 

функциялҽрен, контроль, күзҽтчелек һҽм дҽүлҽт хезмҽтлҽрен күрсҽтү функциялҽрен 

гамҽлгҽ ашыручы  дҽүлҽт хакимияте федераль  органының территориаль  органы” 

сүзлҽрен  “эчке эшлҽр өлкҽсендҽ  дҽүлҽт хакимияте федераль  органының 

территориаль  органы” сүзлҽренҽ алмаштырырга. 



2. Ҽлеге  боерыкны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Балык Бистҽсе шҽһҽр җирлегенең Татарстан Республикасы, Балык Бистҽсе  

районы, Балык Бистҽсе шҽһҽр тибындагы поселогы,  Ленин урамы, 48А адресы 

буенча урнашкан  махсус мҽгълүмат стендына  Һҽм Татарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча 

“Интернет” мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында һҽм 

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

челтҽрендҽге “Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталы”нда 

урнаштырырга. 

3. Карарның үтҽлешенҽ контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта калдырам. 
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