
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                       13.07.2019                       Балык Бистәсе штп.                      № 220пи 
 

Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

территориясендә гамәлгә ашырыла 

торган муниципаль контроль төрләре 

һәм аларны гамәлгә ашыруга 

вәкаләтле Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары исемлеген 

турында раслау 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында «2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон,» дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын 

яклау турында " 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы федераль закон, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы нигезендә 

КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы территориясендә гамәлгә 

ашырыла торган муниципаль контроль төрләре һәм аларны гамәлгә ашыруга 

вәкаләтле Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары исемлеген (1 нче кушымта) расларга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. һәм» 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында " Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча: 

http://pravo.tatarstan.ru.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад 

мәсьәләләре буенча урынбасары Токранов В. И. йөкләргә. 

 

 

Җитэкче                                                                                         Р. Л. Исланов 

 
 
                                                                                                                               

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



                                                                                                                              Кушымта 1 

                                                                                      карарына  

                                                                                                                Татарстан  Республикасы 

                                                                                                                         Балык  Бистәсе муниципаль 

 районы  башкарма комитеты 

                                                                                                               җитәкчесе   урынбасары 

                                                                                                                         алдыннан   _____№ ______ 

Исемлек 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы территориясендә 

гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре һәм аларны гамәлгә 

ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә органнары 
 

№ 

п/п 

Муниципаль 

контроль төре исеме 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль 

районының җирле үзидарә 

органы, Муниципаль 

контрольне гамәлгә ашыру 

буенча вәкаләтле орган 

исеме (урнашу урыны, 

телефон) 

(килешү буенча) 

Муниципаль контрольне гамәлгә 

ашыру буенча җирле үзидарә 

органнары вәкаләтләрен билгели 

торган Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актының, муниципаль 

норматив хокукый актның исеме 

һәм реквизитлары 

1 2 3 4 

1 Муниципаль җир 

контроле 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль 

районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы 

(Юридик адрес: Татарстан 

Республикасы, 

нгшәзвпролддң Балык 

Бистэсе, Ленин урамы, 48 а  

Россия Федерациясе Җир 

кодексының 72 статьясы; 

"Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында «131 

номерлы Федераль законның 15 

статьясындагы 35 пункты»  

2 Муниципаль торак 

контроле 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының төзелеш, 

архитектура һәм ТКХ бүлеге 

Балык бистәсе, Ленин ур., 48 

йорт, тел. 8 (84361) 2-39-56) 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) 

һәм муниципаль контрольне 

гамәлгә ашырганда юридик 

затларның һәм индивидуаль 

эшкуарларның хокукларын яклау 

турында " 2008 елның 26 

декабрендәге 294-ФЗ номерлы 

Федераль закон; 

- «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында " 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон; 

Россия Федерациясе Торак 

Кодексының 14 статьясындагы 9 

пункты 

3 Тышкы муниципаль 

финанс контроле 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль 

районының Контроль-хисап 

палатасы (юридик адрес: 

Татарстан Республикасы, 

Балык-Бистэсе, Ленин ур., 48 

йорт, тел. 8 (84361) 2-21-91) 

Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 268.1 статьясы; 

«Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында " 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль законның 3, 10, 

11 статьялары 

 


