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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 56 от 25.02.2020 
 

 КАРАР 

 

Эшмәкәрлек өлкәсендә  муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларына үзгәрешләр кертү турында 

 

2010 елның 27 июлендәге "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында" 210-ФЗ номерлы Федераль законы нигезендә Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. «Эшмәкәрлек өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларын раслау турында» Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2018 елның 27 ноябрендәге 264 номерлы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1) 1 пунктның бишенче абзацында «пилотсыз очу аппаратлары очышлары» сүзләрен 

«пилотсыз һава суднолары очышлары (максималь очыш массасы 0,25 килограммнан да 

ким булган пилотсыз һава суднолары очышларыннан тыш) сүзләренә алмаштырырга; 

2) «Авиация эшләрен башкаруга, парашюттан сикерүләргә, һава судноларының 

демонстрацион очышларына, пилотсыз очу аппаратларының очышларына , җирлек 

территориясе өстендә бәйләнгән аэростатларны күтәрүгә рөхсәтләр бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентының» 4 нче кушымтасында  

исемендә «пилотсыз очу аппаратлары очышлары» сүзләрен «пилотсыз һава 

суднолары очышлары»(максималь очыш массасы 0,25 килограммнан да ким булган 

пилотсыз һава суднолары очышларыннан тыш) сүзләренә алмаштырырга; 

1.1 пунктында «пилотсыз очу аппаратлары очышлары» сүзләрен «пилотсыз һава 

суднолары очышлары» (максималь очыш массасы 0,25 килограммнан да ким булган 

пилотсыз һава суднолары очышларыннан тыш) сүзләренә алмаштырырга; 

2.1 пунктында «пилотсыз очу аппаратлары очышлары» сүзләрен «пилотсыз һава 

суднолары очышлары» (максималь очыш массасы 0,25 килограммнан да ким булган 

пилотсыз һава суднолары очышларыннан тыш) сүзләренә алмаштырырга; 

2.3 пунктының 1 һәм 2 пунктчасында «пилотсыз очу аппаратлары очышлары» 

сүзләрен «пилотсыз һава суднолары очышлары» (максималь очыш массасы 0,25 

килограммнан да ким булган пилотсыз һава суднолары очышларыннан тыш) сүзләренә 

алмаштырырга; 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны территориаль үсеш буенча җитәкче 

урынбасары Ш.Ш.Гаффаровка йокләргэ 

Җитәкче                                                                                  А.Н. Гыйбадуллин  


