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Баулы муниципаль районында 
архив эше елкэсендэ дэулэт 
haM муниципаль хезмэтлэр 
курсэтунец административ 
регламентларын раслау турында

«Дэулэт Иэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында» 2010 елньщ 
27 июлендэ кабул ителгэн 210-ФЗ номерлы Федераль закон (2018 елньщ 29 
июлендэге ред.) нигезендэ, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 2010 
елньщ 2 ноябрендэ кабул ителгэн «Татарстан Республикасы дэулэт хакимиятенец 
башкарма органнары тарафыннан дэулэт хезмэтлэре курсэтунец административ 
регламентларын эшлэу Иэм раслау тэртибен раслау турында (пэм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетыньщ аерым карарларына узгэрешлэр керту 
хакында»гы 880нче номерлы карарына (2018 елньщ 24 июлендэге ред.) таянып, 
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты

1. Расларга:
1.1. Дэулэт милкенэ кертелгэн архив документларыньщ урнашу урыны 

мэсьэлэлэре буенча консультация биру буенча дэулэт хезмэте курсэтунец 
административ регламенты (1нче кушымта);

1.2. Муниципаль архивныц уку залында эшлэу ечен, файдаланучыга дэулэт 
милкенэ кертелгэн Иэм муниципаль архивта сакланучы архив документларын биру 
буенча дэулэт хезмэте курсэтунец административ регламенты (2нче кушымта);

1.3. Дэулэт милкенэ кертелгэн Иэм муниципаль архивта сакланучы архив 
белешмэлэре, архив еземтэлэре, архив документлары кучермэлэрен биру буенча 
дэулэт хезмэте курсэтунец административ регламенты (Знче кушымта);

1.4. Муниципаль архивныц уку залында эшлэу ечен, муниципаль милеккэ 
кертелгэн Иэм муниципаль архивта саклана торган архив документларын биру 
буенча муниципаль хезмэт курсэтунец административ регламенты (4 нче кушымта);

1.5. Бетерелэ торган оешмаларньщ шэхси составы буенча документларны 
архивка саклауга кабул иту буенча муниципаль муниципаль хезмэт курсэтунец 
административ регламенты (5нче кушымта);
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1.6. Муниципаль милеккэ караган архив документларыныц урнашу урыны 
буенча консультация биру буенча муниципаль хезмэт курсэтунец административ 
регламенты (бнчы кушымта);

1.7. Юридик затларга архив эшендэ методик Иэм практик ярдэм курсэту Иэм 
документлар оештыру буенча муниципаль хезмэт курсэтунен административ 
регламенты (7нче кушымта);

1.8. Муниципаль милеккэ кертелгэн 1пэм муниципаль архивта сакланучы архив 
фондларыннан архив белешмэлэрен, архив еземтэлэрен, архив документлары 
кучермэлэрен биру буенча муниципаль хезмэт курсэтунен административ 
регламенты (8нче кушымта).

2. Баулы муниципаль районы Башкарма комитетыньщ «Баулы муниципаль 
районы Башкарма комитетыньщ архив булеге тарафыннан муниципаль хезмэтлэр 
курсэтунен административ регламентларын раслау турында»гы 2012 елньщ 21 
июнендэ кабул ителгэн 178нче номерлы карары Ьэм «Баулы муниципаль районында 
дэулэт хезмэтлэре курсэтунен административ регламентларын раслау турында»гы 
2017 елньщ 20 октябрендэ кабул ителгэне 440нчы номерлы карары уз кечен 
югалткан дип танырга.

2. Элеге карарны http://www.pravo.tatarstan.ru адресы буенча Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында Ьэм http://www.bavly.tatarstan.ru 
адресы буенча Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы сайтында 
бастырып чыгарырга.

3. Элеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты ж;итэкчесенен икътисади усеш буенча урынбасарына йеклэргэ.

Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты ж;итэкчесе И.И. Гозэеров

http://www.pravo.tatarstan.ru
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