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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарлары белән расланган муниципаль, 

дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең аерым 

административ регламентларына 

үзгәрешләр кертү турында  

 

       Муниципаль норматив хокукый актларны законнарга туры китерү 

максатларында, «Россия Федерациясендә Архив эше турында» 22.10.2004 ел, 

125-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 

тәртибен раслау турында» 2016 елның 21 июнендәге 96пи номерлы карары 

нигезендә КАРАР БИРӘМ:   

 

            1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «дәүләт милкенең Дәүләт формасы булган юридик 

затларга архивлар эшендә методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм Балык 

Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге тарафыннан 

эш башкаруда документлар оештыру буенча «түбәндәге үзгәрешләрне кертү 

турында» 2019 елның 29 гыйнварындагы 45пи номерлы карарына үзгәрешләр 

кертергә: 

       1.5 пунктның 7 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «архив 

документларын тәртипкә салу - архив документларын саклау (эш) 

берәмлекләренә формалаштыру, мондый саклау (эшләр) берәмлекләрен 

тасвирлау һәм рәсмиләштерү эшләре комплексы, Архив эше һәм эш башкару 

өлкәсендә федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнгән 

кагыйдәләр нигезендә»;              2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитетының «юридик затларга архивлар 

эшендә методик һәм практик ярдәм күрсәтү һәм Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының архив бүлеге тарафыннан эш башкаруда 

документлар оештыру буенча «муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында» гы 2019 елның 29 гыйнварындагы 46пи номерлы 

карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  



      1.5 пунктның 7 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «архив 

документларын тәртипкә салу - архив документларын саклау (эш) 

берәмлекләренә формалаштыру, мондый саклау (эшләр) берәмлекләрен 

тасвирлау һәм рәсмиләштерү эшләре комплексы, Архив эше һәм эш башкару 

өлкәсендә федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнгән 

кагыйдәләр нигезендә»;  

          3. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль архивына ликвидацияләнгән 

оешмаларның шәхси составы буенча документларны кабул итү «муниципаль 

хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» гы 29.01.2019 

ел, 47пи номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

         1.5 пунктның 4 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «архив 

документларын тәртипкә салу - архив документларын саклау (эш) 

берәмлекләренә формалаштыру, мондый саклау (эшләр) берәмлекләрен 

тасвирлау һәм рәсмиләштерү эшләре комплексы, федераль башкарма 

хакимиятнең Архив эше һәм эш башкару өлкәсендә вәкаләтле органы 

тарафыннан билгеләнгән кагыйдәләр нигезендә». 

           4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион 

челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында " Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге 

адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

           5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегенә 

йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                            Р.Л. Исланов 
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