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«Россия Федерациясенең аерым закон актларына федераль дәүләт 

ветеринария күзәтчелеген гамәлгә ашыруны камилләштерү мәсьәләләре буенча 
үзгәрешләр кертү турында» 2019 елның 27 декабрендәге 447-ФЗ номерлы, 
«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына һәм 
«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексына 
үзгәрешләр кертү хакында» федераль законның 2 статьясына үзгәрешләр кертү 
турында» 2019 елның 27 декабрендәге 448-ФЗ номерлы федераль законнар 
нигезендә боерык бирәм: 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария 

идарәсенең түбәндәге боерыкларын көчен югалткан дип танырга: 
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария 

идарәсенең төбәк дәүләт ветеринария күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт 
функциясен үтәү буенча административ регламентын раслау турында» 2013 
елның 27 маендагы 165-п номерлы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария 
идарәсенең «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария 
идарәсенең төбәк дәүләт ветеринария күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт 
функциясен үтәү буенча административ регламентын раслау турында» 2013 
елның 27 маендагы 165-п номерлы боерыгына үзгәрешләр кертү хакында» 2015 
елның 19 гыйнварындагы 6-п номерлы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария 
идарәсенең 2013 елның 27 маендагы 165-п номерлы боерыгы белән расланган 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария идарәсенең 
төбәк дәүләт ветеринария күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен 
үтәү буенча административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында» 2015 елның 
15 декабрендәге 534-п номерлы; 
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«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария 
идарәсенең 2013 елның 27 маендагы 165-п номерлы боерыгы белән расланган 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария идарәсенең 
төбәк дәүләт ветеринария күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен 
үтәү буенча административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында» 2016 елның 
12 июлендәге 257-п номерлы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария 
идарәсенең 2013 елның 27 маендагы 165-п номерлы боерыгы белән расланган 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария идарәсенең 
төбәк дәүләт ветеринария күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен 
үтәү буенча административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында» 2016 елның 
8 декабрендәге 513-п номерлы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария 
идарәсенең «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария 
идарәсенең төбәк дәүләт ветеринария күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт 
функциясен үтәү буенча административ регламентын раслау турында» 2013 
елның 27 маендагы 165-п номерлы боерыгына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 
елның 24 апрелендәге 51-од номерлы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария 
идарәсенең 2013 елның 27 маендагы 165-п номерлы боерыгы белән расланган 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария идарәсенең 
төбәк дәүләт ветеринария күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен 
үтәү буенча административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 
4 декабрендәге 195-од номерлы. 

 
    

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
Баш ветеринария идарәсе башлыгы –  
Татарстан Республикасының 
Баш дәүләт ветеринария инспекторы                                            А.Г.Хисаметдинов 


