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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

02 сентября 2019г.              с. Анатыш                   №22 

 

 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

Башкарма комитетының 2019 елның 12 

мартындагы 6 номерлы «Муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларын раслау турында»гы 

карары белән расланган күчемсез милек 

объектына адрес бирү (үзгәртү, 

төгәлләштерү, юкка чыгару) буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына үзгәрешләр 

кертү хакында» 2019 елның 2 

августындагы 20 номерлы карарын үз 

көчен югалткан дип тану турында” 

 

Муниципаль норматив хокукый актны ялгыш кабул итү сәбәпле, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законына, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының «Анатыш авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставына таянып, КАРАР БИРӘМ: 

 1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Башкарма комитетының «Муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» 2019 ел, 12 

март, 6 нчы карары белән расланган күчемсез милек объектына адрес бирү (үзгәртү, 

төгәлләштерү, юкка чыгару) буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

mailto:Anat.Rs@tatar.ru


регламентына үзгәрешләр кертү хакында” 2019 ел, 2 август, 20 нче карары үз көчен 

югалткан дип санарга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында урнаштырырга.:   

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш авылы, 

Клуб урамы, 17 йорт; 

   -Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Шиланка авылы, 

Яр буе урамы, 1 йортта  урнашкан адреслар буенча.  

Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-

телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://ribnaya-

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

" Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча: 

http://pravo.tatarstan.ru 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлеге 

башлыгы                                                                                                       К.К.Җамалиев 
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