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Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе 

муниципаль районының муниципаль 

хокукый актларын бастырып чыгаруның 

рәсми чыганагы турында 

 

 

          2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле 

үзидарәне оештыруның  гомуми принциплары турында”гы Федераль законның  47 

нче маддәсенә, 2004 елның 28 июлендәге 45-ЗРТ  номерлы “Татарстан 

Республикасында  җирле үзидарә турында”гы Татарстан Республикасы Законының  

6 маддәсенә туры китереп, 2002 елның 31 октябрендәге 21-ЗРТ  номерлы “Кеше һәм 

граждан  хокукларын һәм ирекләрен яклау мәсьәләләре буенча  Татарстан 

Республикасы  законнарын һәм башка норматив хокукый актларын бастырып 

чыгару һәм үз көченә керү турында” гы Татарстан Республикасы Законын исәпкә 

алып, Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районы Уставының 74 

маддәсенә таянып, Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль район  

Советы  КАРАР  БИРДЕ: 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районыныңмуниципаль 

хокукый актларын һәм мәҗбүри бастыру законнар яки муниципаль хокукый актлар 

белән күздә тотылган  башка рәсми мәгълүматын бастырып чыгаруның рәсми 

чыганагыитеп http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча мәгълүмати-

телекоммуникацион  Интернет челтәрендәге  “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”ын билгеләргә. 

Муниципаль хокукый актлар һәм башка рәсми мәгълүмат шулай ук Татарстан 

Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районының “Сельские горизонты” 

(“Авыл офыклары”) газетасында “рәсми төстә игълан итү” тамгасы белән  рәсми 

рәвештә бастырылырга мөмкин. 

Муниципаль хокукый актның тулы текстын беренче мәртәбә  әлеге пунктның 

беренче, икенче абзацларында күрсәтелгән массакүләм мәгълүмат чараларында 

урнаштыру рәсми рәвештә бастырып чыгару булып санала. 

2.Билгеләргә: 

 -муниципаль хокукый актларның  тулы текстын беренче тапкыр 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча мәгълүмати-телекоммуникацион  

Интернет челтәрендәге  “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталы”ында урнаштыру (бастыру) яки Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе 

муниципаль районының “Сельские горизонты” (“Авыл офыклары”) газетасында 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


беренче тапкыр бастыру муниципаль хокукый актларның  рәсми рәвештә игълан 

ителү көне булып санала. 

-муниципаль хокукый актлар һәм башка рәсми мәгълүмат Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы территориясендә таратылучы 

башка басма массакүләм мәгълүмат чараларында өстәмә рәвештә бастырылырга 

мөмкин. 

3.Совет Аппаратына, Башкарма комитетка, Татарстан Республикасы Балык  

Бистәсе муниципаль районының башка җирле үзидарә органнарына Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы һәм бу карар нигезендә 

муниципаль хокукый актларны бастыру өчен кирәк булган чараларны күрергә. 

          4. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Советының 

2012 елның 27 гыйнварындагы XIV-8 номерлы " Муниципаль хокукый актларны  

бастырып чыгаруның  рәсми чыганагы турында”гы  карарының үз көчен югалтуын 

танырга. 

5.Бу карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районының 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча мәгълүмати-телекоммуникацион  

Интернет челтәрендәге рәсми сайтында һәм http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы 

буенча мәгълүмати-телекоммуникацион Интернет челтәрендәге “Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

6.Бу карарның үтәлешенә контрольлек итүне законлылык, хокук тәртибе, 

муниципаль милек һәм җирле үзидарә буенча комиссиягә йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль район  

Советы рәисе                                                                                                      И.Г.Вәлиев 
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