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Иске Йомралы авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

"Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 

2017 елның 26 июлендәге 192-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы Иске Йомралы авыл җирлеге Советы карар 

итте: 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Иске Йомралы авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 12 февралендәге 27 номерлы «Иске Йомралы авыл 

җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә хакында» карарының 1 нче 

кушымтасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

5.5 пунктның 10 пунктчасында "күрсәтелгән бәяләмәгә шикаять бирү өчен 

билгеләнгән срок чыккан көннән соң 10 ел эчендә, әгәр гражданин шикаяте буенча 

Татарстан Республикасы хәрби хезмәткә чакыру комиссиясенең күрсәтелгән 

бәяләмәсе һәм (яисә) карары күрсәтелгән бәяләмәгә карата судка шикаять бирелгән 

булса - күрсәтелгән бәяләмәне чыгарганда граждан хокуклары һәм (яисә) карары 

чыгарылган очракта күрсәтелгән бәяләмәгә карата суд карары үз көченә кергән 

көннән соң 10 ел эчендә бозылмаган дип танылды". 

күрсәтелгән бәяләмәгә Татарстан Республикасы хәрби хезмәткә чакыру 

комиссиясенә шикаять бирү өчен билгеләнгән срок узган көннән соң 10 ел эчендә, 

әгәр дэ Татарстан Республикасы хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе бәяләмәсенә 

һәм (яисә) карарына карата судка граңданин шикаяте бирелгән булса  - гражданин 

шикаяте буенча күрсәтелгән бәяләмәне һәм (яисә) Татарстан Республикасы хәрби 

хезмәткә чакыру комиссиясе карары чыгарганда гражданның хокуклары бозылмаган 

дип таныган  суд карары законлы көченә кергән көннән соң 10 ел эчендә”. 

2.Иске Йомралы авыл җирлегендә (әлеге карар редакциясендә) муниципаль 

хезмәт турындагы Нигезләмәнең 5.5 пунктының 10 пунктчасы нигезләмәләре 2014 

елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 

3.Әлеге карар рәсми басылып чыккан мизгелдән үз көченә керә. 

4.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районының Интернет телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында җирлек 

бүлегендә урнаштырырга. 

5.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Иске Йомралы авыл җирлеге 

башлыгы Р. А. Моратовка йөкләргә. 

 

 

 

Авыл җирлеге башлыгы: Р. А. Моратов  


