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КАРАР  № XLI-3 

 

Балык Бистәсе штп.                                                                          2019  елның 1 апреле      

 

Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе 

муниципаль район Советының   2014 

елның 12 ноябрендәге “Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты турында 

Нигезләмәне раслау хакында” XLI -8 

номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 

хакында  

 

Муниципаль норматив хокукый актны  законнар белән тәңгәллеккә китерү 

максатларында, 2017 елның 5 декабрендәге “Россия Федерациясенең мәдәният, 

сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендәге оешмалар һәм 

медик-социаль  экспертиза федераль учреждениеләре   тарафыннан  хезмәт 

күрсәтүләр шартлары сыйфатына бәйсез бәяләү үткәрүне камилләштерү 

мәсьәләләре буенча аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” 392-ФЗ 

номерлы Федераль законга, 2019 елның 6 февралендәге “”Россия Федерациясе 

субъектлары дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле)  һәм башкарма 

органнарын оештыруның гомуми принциплары турында”  Федераль законның  21 

һәм 263 маддәләренә һәм “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында”  Федераль  законның  15 һәм 16 маддәләренә 

үзгәрешләр кертү турында” 3-ФЗ номерлы Федераль  законга таянып, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  Уставы нигезендә Татарстан 

Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль район Советы КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль район Советының   

2014 елның 12 ноябрендәге “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты турында Нигезләмәне раслау хакында” XLI -8 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1) 3.2.7 пунктының 13 абзацында  “хокукларын тормышка ашыруга” 

сүзләреннән соң “төп аз санлы халыкларның һәм бүтәннәрнең” сүзләре белән 

тулыландырырга; 

1.2) 3 бүлекнең 3.2.9 пунктында уникенче абзацны  түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

“- оешмалар тарафыннан  федераль законнар белән билгеләнгән тәртиптә һәм 



шартларда хезмәт күрсәтүләр шартлары сыйфатына бәйсез бәяләү үткәрүне 

оештыру өчен, шулай ук оешмалар тарафыннан  хезмәт күрсәтүләр шартлары 

сыйфатына бәйсез бәяләү үткәрүнең нәтиҗәләрен кул астындагы оешмалар 

җитәкчеләре эшчәнлеген һәм оешмалар тарафыннан  хезмәт күрсәтүләр шартлары 

сыйфатына бәйсез бәяләү  нәтиҗәләре буенча билгеле булган җитешсезлекләрне 

бетерү буенча чаралар күрүгә федераль законнар нигезендә контрольне  гамәлгә 

ашыруны бәяләгәндә  куллану өчен  шартлар тудыра;”; 

2. Әлеге карарны 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”нда 

урнаштырырга. 

3. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне законлылык, хокук тәртибе, 

муниципаль милек һәм җирле үзидарә буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

Татарстан Республикасы  

Балык  Бистәсе муниципаль район  

Башлыгы                                                                                                  И.Р. Таҗетдинов           
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