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Башкарма комитетның 2018 ел, 12 нче февраль, 371 номерлы карары белән 
расланган, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитеты аппараты вазыйфаи затлары тарафыннан гражданнарның 
мөрәҗәгатьләрен карау һәм шәхси кабул итү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында 

 
 “Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында”, 2006 

ел, 2 нче май, 59-ФЗ номерлы Федераль закон (2018 ел, 27 нче декабрьдә кертелгән 
үзгәрешләр белән), Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР ИТТЕ: 

 
1. Башкарма комитетның 2018 ел, 12 нче февраль, 371 номерлы карары белән 

расланган, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты 
аппараты вазыйфаи затлары тарафыннан гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау һәм 
шәхси кабул итү Тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1) түбәндәге редакциядә бәян итеп, 6.9 пункты белән тулыландырырга: 
«6.9. миграция өлкәсендә Россия Федерациясе законнарын бозу мөмкинлеге булу 

фактлары турында мәгълүмат булган язмача мөрәҗәгать теркәлгәннән соң биш көн эчендә  
эчке эшләр өлкәсендә федераль башкарма хакимият органнарының территориаль 
органнарына һәм Татарстан Республикасының иң югары вазыйфаи затына (Татарстан 
Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесенә), мөрәҗәгать 
җибәргән гражданинны, аның мөрәҗәгате икенче адреска җибәрелүе турында хәбәрнамә 
юллап җибәрелә, әлеге Нигезләмәнең 5 пункты, 5.8, 5.9 пунктчаларында күрсәтелгән 
очраклардан кала».  

2. Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының “Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты аппараты вазыйфаи затлары 
тарафыннан гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау һәм шәхси кабул итү Тәртибенә 
үзгәрешләр кертү турында”, 2018 ел, 13 нче сентябрь, 1998 номерлы карарын юкка 
чыгарырга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы  рәсми 
сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә http://vysokaya-
gora.tatarstan.ru/  веб-адресында һәм  Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат 
рәсми порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә 
http://pravo.tatarstan.ru/ веб-адресы һәм урнаштырып халыкка җиткерергә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
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