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Яр Чаллы шǝhǝре халык депутатлары 

Советыныӊ 2005 елныӊ 17 мартындагы 

31/5 санлы Карары белǝн расланган 

Яр Чаллы шǝhǝре гербы hǝм флагы 

турында Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр 

кертү хакында  
 
 

2003 елныӊ 06 октябрендǝге «Россия Федерациясендǝ җирле 

үзидарǝне оештыруныӊ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 

Федераль законныӊ 16 маддǝсе, Татарстан Республикасы Яр Чаллы 

шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Уставыныӊ  5, 28 маддǝлǝре нигезендǝ  
Шǝhǝр Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Яр Чаллы шǝhǝре халык депутатлары Советыныӊ 2005 елныӊ 17 

мартындагы 31/5 санлы Карары белǝн расланган Яр чаллы шǝhǝре гербы 

hǝм флагы турында Нигезнамǝгǝ түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 
1)  2.3.2. пунктын яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«2.3.2. Яр Чаллы шǝhǝре гербы түбǝндǝге бланкларда урнаштырыла: 

– Шǝhǝр Советы Карарлары, Яр Чаллы шǝhǝре Хакиме 
карарларында, боерыкларында; 

– Яр Чаллы шǝhǝре Башкарма комитет Җитǝкчесе карарлары, 
боерыклары; 

– Яр Чаллы шǝhǝре Башкарма комитет Җитǝкчесе урынбасарлары, 

Яр Чаллы шǝhǝре Башкарма комитет Аппараты Җитǝкчесе, Яр Чаллы 

шǝhǝре Башкарма комитет район Администрациялǝре башлыклары hǝм 

җирле үзидарǝнеӊ башка вазифаи затларыныӊ боерыкларында; 

– Яр Чаллы шǝhǝре Башкарма комитет Җитǝкчесе урынбасарлары, 

Яр Чаллы шǝhǝре Башкарма Комитет территориаль hǝм тармак 
(функциональ) органнары бланкларында; 

– муниципаль милектǝге предприятие, оешма, учреждение 

җитǝкчелǝре бланкларында; 
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–җирле үзидарǝнеӊ, муниципаль милектǝге предприятиелǝр, 

оешмалар, учреждениелǝрнеӊ рǝсми  басмаларында.»; 

2) 2.3.3. пунктыныӊ 1 абзацын түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«Яр Чаллы шǝhǝре гербы Шǝhǝр Советы депутатлары hǝм аларныӊ 

ярдǝмчелǝре, җирле үзидарǝ органнарыныӊ муниципаль вазифаларын 

билǝүче затлар, муниципаль хезмǝткǝрлǝр, муниципаль милектǝге 
предприятие, оешма, учреждение хезмǝткǝрлǝре таныклыгында 

сурǝтлǝнǝ.» 

3) түбǝндǝге эчтǝлектǝге 2.3.8 пунктын өстǝргǝ: 
«2.3.8. Яр Чаллы шǝhǝре гербын куллануныӊ башка очраклары Яр 

Чаллы шǝhǝре Башкарма комитетыныӊ хокукый акты белǝн расланган 

тǝртиптǝ билгелǝнǝ.»;  

4) 3.3.7. пунктын түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«3.3.7. Яр Чаллы шǝhǝре флагы муниципаль милектǝге транспорт 

чараларында урнаштырылырга мөмкин.»; 

5) 4.4. пунктында «администрация» сүзен «Башкарма комитет» 

сүзлǝренǝ алыштырырга. 

2. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ 
регламент, хокук тґртибе іґм халык иминлеген тґэмин итє мґсьґлґлґре 

буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 
 
 

Шǝhǝр Хакиме    Н.Г. Мǝhдиев 

 


