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«Россия Федерациясе ШэИэр тезелеше кодексына Иэм Россия Федерациясенец 

аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында» 2019 елньщ 27 декабрендэге 472-ФЗ 

номерлы, «Россия Федерациясе >Кир кодексына Иэм «Аквакультура (балыкчылык) Иэм 

Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында»гы 2019 27 

декабрендэге 502-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендэ, Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты

1. Муниципаль милектэге >к;ир кишэрлеген сату уткэрмичэ арендага биру буенча 

муниципаль хезмэт курсэтунец административ регламентына (Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитетыньщ 2019 елныц 15 мартындагы 66 номерлы карарына 7нче 

кушымта), тубэндэге естэмэне кертергэ:

Административ регламентка 1нче кушымтада 29) пунктчадан соц тубэндэге 

эчтэлектэге 29.1) пунктны естэргэ:

«29.1.) курсэтелгэн максатларда, дэулэт яки муниципаль милектэ булган 

балыкчылык кишэрлегеннэн файдалану шартнамэсе нигезендэ (алга таба-балыкчылык 

кишэрлегеннэн файдалану шартнамэсе) товар аквакультурасын (товар балыкчылыгын) 

гамэлгэ ашыручы затка ж;ир участогы.

2. Ж,ир участогын шартлы рэвештэ рехсэт ителгэн файдалану теренэ рехсэт биру 

турында карар кабул иту буенча муниципаль хезмэт курсэтунец административ
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регламентына (Баулы муниципаль районы Башкарма комитетыньщ 2019 елньщ 15 

мартындагы 66 номерлы карарына 34нче кушымта) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

Знче «Административ процедураларныц составы, эзлеклелеге Ьэм сроклары, 

аларны утэу тэртибенэ карата талэплэр, шул исэптэн электрон формада административ 

процедураларны утэу узенчэлеклэре, шулай ук дэулэт Иэм муниципаль хезмэтлэр 

курсэту буенча купфункцияле узэклэрдэ, купфункцияле узэклэрнен читтэге эш 

урыннарында административ процедураларны башкару узенчэлеклэре» булегендэ'

3.5.1 пунктыньщ беренче абзацында «ун кен» сузлэрен «ж;иде эш кене» сузлэренэ 

алмаштырырга.

3 Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыньщ рэсми 

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

муниципаль районы сайтында (http://www.bavly.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.

4 Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты ж;итэкчесенен инфраструктура усеше буенча урынбасарына 

йеклэргэ.
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