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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                       11.07.2019                         пгт. Рыбная Слобода                № 215пи    

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарлары белән расланган архив бүлеге, 

муниципаль, дәүләт хезмәтләре 

күрсәтүнең аерым административ 

регламентларына үзгәрешләр кертү 

турында 

          

Муниципаль норматив хокукый актларны законнарга туры китерү 

максатларында, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Уставы нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль архивына саклауга 

ликвидацияләнгән оешмаларның шәхси составы буенча документларны кабул 

итү», «Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау 

турында»» гы 29.01.2019 ел, №47пи карарына (23.05.2019 ел, №175пи карары 

белән кертелгән үзгәрешләр белән) кертергә.); 

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 

документлар оештыру эшендә «Дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында» гы 2019 елның 29 гыйнварындагы 45пи номерлы 

карарына (2019 елның 23 маендагы 175пи номерлы карар белән кертелгән 

үзгәрешләр белән) үзгәрешләр кертү турында» гы карары);  

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 (2019 елның 23 маендагы 

175пи номерлы карар белән кертелгән үзгәрешләр белән) үзгәрешләр кертү 

турында» гы карары); 



Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль архивының уку залында эшләү өчен 

кулланучыга архив документларын бирү «Дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында»гы 2019 елның 29 гыйнварындагы 

48пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»»; 

 Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районының архив бүлеге архив 

документларын урнаштыру мәсьәләләре буенча консультация бирү 

«Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»  

гы 2019 елның 29 гыйнварындагы 44пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

турында»»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

архив бүлеге архив документлары күчермәләрен, архив белешмәләрен, архив 

өземтәләрен, архив документлары күчермәләрен бирү «Дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында "2019 елның 29 

гыйнварындагы 41пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында" Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

архив бүлеге»»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

архив бүлеге архив документлары күчермәләрен, архив белешмәләрен, архив 

өземтәләрен, архив документлары күчермәләрен бирү «Муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»  2019 елның 29 

гыйнварындагы 42пи номерлы карарына»»;  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль архивының уку залында эшләү өчен 

кулланучыга архив документларын бирү «Муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау турында»гы 29.01.2019 ел, №49пи 

карарына үзгәрешләр кертү турында»»; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Балык Бистәсе муниципаль районының архив бүлеге архив 

документларының урнашу мәсьәләләре буенча консультация бирү «Дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» » 2019 елның 

29 гыйнварындагы 43пи номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертү 

хакында:  

5.1 пунктта 

         1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Район Башкарма комитеты җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмауларына) шикаять район Советына бирелә; күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренең - аның җитәкчесенә; күп функцияле үзәк карарларына һәм 

гамәлләренә шикаятьләр – аның Оештыручысына яки Татарстан Республикасы 

норматив хокукый акты белән билгеләнгән вәкаләтле вазифаи затка бирелә; 

27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә 



билгеләнгән оешма хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) карата шикаятьләр - әлеге оешма җитәкчеләренә бирелә. » 

1 пунктта 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында 

күрсәтелгән  «,соратып  алу, сүзләрен өстәргә;» 

2,5,7,9 пунктчаларын түбәндәге эчтәлекле тәкъдим белән өстәргә:  

     «Әлеге очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәк 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) 

шикаять бирү, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 

белдерелә торган күпфункцияле үзәккә, аның карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

функциясе 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 

өлешендә билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йөкләнгән очракта гына 

мөмкин;» 

          7 пунктчада «Дәүләт хезмәте күрсәтүче Башкарма комитетның, дәүләт 

хезмәте күрсәтүче вазифаи заты, КФҮ хезмәткәре» сүзләреннән соң «Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар яисә аларның 

хезмәткәрләре»сүзләрен өстәргә. 

2. 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. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлегенә 

йөкләргә.  

 

 

 Җитәкче                                                                                          Р.Л. Исланов 

 
 

http://pravo.tatarstan.ru/

