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26.09.2019 ел Баулы шэЬэре
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Баулы муниципаль районы 
жирле узидарэ орган нары курсэтэ 
торган муниципаль хезмэтлэр 
исемлегенэ узгэрешлэр Ьэм 
остэмэлэр керту турында

2010 елньщ 27 июлендэ кабул ителгэн 210-ФЗ номерлы «Дэулэт Изм 

муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында»гы Федераль закон (2018 

елныц 29 июлендэге редакциядэ) нигезендэ Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР ИТЭ:

1. Баулы муниципаль районы Башкарма комитетынын «Баулы 

муниципаль районы жирле узидарэ органнары тарафыннан курсэтелэ торган 

дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр исемлеген раслау Ьэм аларны биру очен 

жаваплы администраторлар билгелэу турында»гы 1999 елныц 29 мартында 

кабул ителгэн 86нчы карары белэн расланган Баулы муниципаль районы жирле 

узидарэ органнары тарафыннан курсэтелэ торган муниципаль хезмэтлэр 

исемлегенэ тубэндэге узгэрешлэр Иэм остэмэлэр кертергэ:

«архитектура Ьэм шэЬэр тезелеше ©лкэсендэ эш» булегендэ тубэндэге 

эчтэлекле 17нче Ьэм 18нче пунктлар остэргэ:

«17.
ШэИэр тезелеше эшчэнлеген тээмин итунен мэгьлумат 
системасында планлаштырылган капиталь тезелеш 
объектын суту турында хэбэрнамэлэр Ьэм документлар 
урнаштыру Ьэм бу хакта региональ дэулэт тезелеш 
кузэтчелеге органына хэбэр иту

Хэсиятуллина Роза 
Ильяс кызы

.

18.
ШэЬэр тезелеше эшчэнлеген тээмин игунен мэгьлумат 
системасында капиталь тезелеш объектын суту 
тэмамлану турында хэбэрнамэ урнаштыру Ьэм бу хакта 
региональ дэулэт тезелеш кузэтчелеге органына хэбэр 
иту

Хэсиятуллина Роза 
Ильяс кызы:



«Эшмэкэрлек влкэсендэ эш» булеген тубэндэге эчтэлектэге 8нче пункт 

белэн тулыландырырга:

«8 . Законсыз сакланган яки табылган корал. сугыш 
припаслары, коралга патроннар. шартлаткыч 
жайланмалар Ьэм шартлаткыч матдэлэрне ирекле 
тапшыру ечен акча тулэу турында карар кабул иту_______

Свежинкина Лилия 
Салихжан кызы»:

«Мэгариф ©лкэсендэ эш» булеген тешереп калдырырга.

2. Олеге карарны Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэгълумат 

порталында (http://www.pravo.tatarstan.ru) Иэм Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы сайтында (http:// w w w . ba v 1 у , tatarstan. r u ) бастырып 

чыгарырга.

3. Бу карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты житэкчесенец икътисади усеш буенча урынбасарына 

йоклэртэ.

Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты житэкчесе
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http://www.pravo.tatarstan.ru

