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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  
 “Иннополис шҽһҽре” муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ органнарында 

муниципаль норматив хокукый актлар реестрын оештыру һҽм идарҽ итҥ  турында. 
 

2003 нче елның 6 нчы октябрендҽ чыккан “Россия Федерациясендҽ җирле 
ҥзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында” гы № 131- ФЗ, 2009 нчы елның 9 
нчы февралендҽ чыккан “Дҽҥлҽт органнары һҽм урындагы ҥзидарҽ оешмаларының 
эшчҽнлеге турындагы мҽгълҥматны халыкка җиткерҥне тҽэмин итҥ турында” гы №8-ФЗ  
федераль кануннарга  нигезлҽнеп, Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽре 
Советының 2006 нчы елгың 13 нче октябрендҽ кабул ителгҽн  “Муниципаль норматив 
хокукый актлар реестры белҽн  идарҽ итҥ турында” гы №ПР-26-4 президиум карарын 
исҽкҽ алып,   Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы мунципаль 
“Иннополис шҽһҽре” муниципаль берҽмлегенең Уставына таянып, җирле ҥзидарҽ 
органнары тарафыннан кабул ителгҽн норматив хокукый базаны камиллҽштерҥ, норматив 
хокукый актларны барлауны унификациялҽҥ һҽм системалаштыру,  аларның эшчҽнлеге 
турындагы мҽгълҥматның ачыклыгын тҽэмин итҥ максатыннан чыгып  Иннополис шҽһҽре 
Мэры мҽгълҥматын тыңлап,  

 

“Иннополис шҽһҽре” 

 муниципаль берҽмлеге гражданнар җыены  

КАРАРЫ: 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы “Иннополис шҽһҽре” 
муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ органнарында муниципаль норматив хокукый 
актлар реестры белҽн идарҽ итҥ турындагы Нигезлҽмҽне расларга. (Кушымта №1)  

2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  “Иннополис шҽһҽре” 
муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ органнарында муниципаль норматив хокукый 
актлар реестры белҽн идарҽ итҥ вҽкиле итеп Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Иннополис шҽһҽре Башкарма комитетының хокукый ярдҽм бҥлеге 
мөдирен билгелҽргҽ.  

3. Бу карарның 2 нче пунктында кҥрсҽтелгҽн вҽкилгҽ бу карарның 1 нче пункты 
белҽн расланган актка яраклаштырып муниципаль норматив хокукый актлар реестры 
белҽн идарҽ итҥне һҽм аларны Интернет челтҽрендҽ  Татарстан Республикасының 
муниципаль берҽмлеклҽре порталы составында булган Югары Ослан муниципаль 
районының мҽгълҥмати сайтында (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/)  актуаль чакта 
урнаштыруны тҽэмин итҽргҽ. 

4. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы “Иннополис шҽһҽре” 
муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ органнары җитҽкчелҽренҽ муниципаль  
норматив хокукый актлар реестрын актуаль халҽттҽ тоту максатыннан һҽм ҥз вакытында 
ҥзгҽрешлҽр кертҥне, канунчылыкка туры килми торган муниципаль норматив-хокукый 
актларның ҥз көчен югалтуын тануны тҽэмин итҽргҽ; документлар өчен җаваплы  кул 
астында эшлҽҥче бҥлеклҽргҽ (затларга) бу карарның 2 нче пунктында кҥрсҽтелгҽн затка 
муниципаль норматив хокукый актларга кагылышлы мҽгълҥмат белҽн документ кергҽн 



көнне,  яки билгелҽнгҽн вакытка чыгару мөмкинлеге булмаганда, икенче эш көненнҽн 
соңга калмыйча  таныштыруны тҽэмин итҽргҽ (массакҥлҽм чараларда бастыру, суд 
актлары, контроль яки кҥзҽтҥ органнары игътибар итҽ торган актлар, хокукый экспертиза 
бҽялҽмҽлҽре һҽм башкалар).   

5. Бу карарны Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат буенча официаль 
сайтында (http://pravo.tatarstan.ru), Интернет челтҽрендҽ  Татарстан Республикасының 
муниципаль берҽмлеклҽре порталы составында булган Югары Ослан муниципаль 
районының мҽгълҥмати сайтында (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/) һҽм шулай ук 
Иннополис шҽһҽренең Мэрия бинасындагы махсус мҽгълҥмат стендында урнаштырырга.  

6. Карарның ҥтҽлҥ контролен ҥз вҽкалҽтемдҽ калдырам.  
 

 

Рҽислек итҥче,  

Иннополис       шҽһҽре мэры                                                            Р.Р.Шагалеев 



«Иннополис шҽһҽре”  
муниципаль берҽмлегенең  

XXXV гражданнар җыены карарына  
кушымта 

28 нче гыйнвар, 2019 нчы ел. 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы   

“Иннополис шҽһҽре” муниципаль берҽмлегенең  

җирле ҥзидарҽ органнарында  муниципаль  норматив хокукый актлар  

реестрын алып бару турында  

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы “Иннополис 

шҽһҽре” муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ органнары җитҽкчелҽренҽ 

муниципаль  норматив хокукый актлар реестры белҽн идарҽ итҥ Нигезлҽмҽсе (алга таба- 

Нигезлҽмҽ, реестр- җирле ҥзидарҽ органнары) 2003 нче елның 6 нчы октябрендҽ чыккан 

“Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында” 

гы № 131- ФЗ, 2009 нчы елның 9 нчы февралендҽ чыккан “Дҽҥлҽт органнары һҽм 

урындагы ҥзидарҽ оешмаларының эшчҽнлеге турындагы мҽгълҥматны халыкка 

җиткерҥне тҽэмин итҥ турында” гы №8-ФЗ  федераль кануннарга  нигезлҽнеп,  җирле 

ҥзидарҽ органнары тарафыннан кабул ителгҽн норматив хокукый базаны камиллҽштерҥ, 

норматив хокукый актларны барлауны унификациялҽҥ һҽм системалаштыру,  

муниципалитетларның  эшчҽнлеге турындагы мҽгълҥматның ачыклыгын тҽэмин итҥ 

максатыннан эшлҽнгҽн. 

 1.2. Реестрлар документлар өчен җаваплы бҥлеклҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр 

тарафыннан җирле ҥзидарҽ органнарының норматив1 һҽм норматив булмаган 

характердагы актларын (хокук куллану актлары) барлау өчен  гомуми муниципаль хокукый 

актлар белҽн бер ҥк вакытта (параллель рҽвештҽ) алып барыла, һҽм аларны тулысынча 

яки өлешчҽ алмаштырмыйлар. Реестрлар муниципаль норматив хокукый актларны теркҽҥ 

максаты өчен кулланылмыйлар.  

1.3. Реестрлар тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҥ өчен кулланыла: 

норматив характердагы муниципаль хокукый актларны, алардагы мҽгълҥматны 

барлау, аларның канунчылыкка туры килҥен контрольдҽ тоту; 

 муниципаль норматив хокукый актларның коррупциягҽ каршы экспертизасын ҥз 

вакытында уздырылу контроле һҽм аларның бастырылып  чыгарылуы, кануннар 
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Норматив сүзе астында хокукый нормаларны (тәртип кагыйдәләрен)  урнаштыруга, үзгәртүгә  яки 

кире кагуга юнәлтелгән, билгесез кешеләр даирәсе өчен мәҗбүри булган, берничә  тапкыр куллануга 

исәпләнгән, иҗтимагый мөнәсәбәтләрне җайлауга яки гамәлдәге хокукый мөнәсәбәтләрне туктатуга  

юнәлтелгән билгелеләнгән тәртип һәм аерым формада  кабул ителгән (нәшер ителгән) официаль язма 

документ  күздә тотыла.  

Актларның нормативлылыгын билгеләү өчен түбәндәге документлар кулланыла ала: Россия 

Федерациясенең Дәүләт Думасы Федераль Җыелышының  “Россия Федерациясенең Конституцион 

Мәхкәмәсенә мөрәҗәгате турында”гы  №781- II ГД карары 11.11. 1996 ел, Россия Федерациясе Юстиция 

министрлыгының “Башкарма власть федераль органнарының норматив хокукый актларын әзерләү һәм 

аларның дәүләт теркәлүе хакындагы   Кагыйдәләрен куллануны Аңлатуларны раслау турында”гы №88 

04.05.2007 ел приказы,   Россия Федерациясе Югары Мәхкәмәсе  Пленумының “ Норматив хокукый 

актларны тулысынча яки өлешчә дәгъвалау турындагы эшләрне мәхкәмәләрдә карау гамәле турында”гы 

№48 29.11.2007 ел карары һәм башка документлар.  



тарафыннан урнаштырылган очракларда актларның һҽм анда булган мҽгълҥматның ҥз 

вакытында вҽкалҽтле органнарга җибҽрелҥе;  

вҽкалҽтле органнар, башлык, башкарма комитет һҽм муниципаль берҽмлекнең 

башка җирле ҥзидарҽ органнары, аларның вазифа затлары, аппаратлары  эшчҽнлеген  

оператив рҽвештҽ хҽбҽрдар итҥ һҽм белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥ; 

муниципалитетның норматив хокукый базасына гражданнарның һҽм юридик 

затларның, шул исҽптҽн хуҗалыкны ҥз исеменнҽн алып баручы субъектлар, иҗтимагый 

һҽм башка  кызыксынучы оешмалар, массакҥлҽм мҽгълҥмат  чаралары, контроль 

(кҥзҽтҥче) органнар һҽм башкаларның чыгу мөмкинлеген тҽэмин итҥ өчен. 

1.4. Реестр – гомумаңлаешлы итеп ясалган һҽм Нигезлҽмҽнең 2 нче бҥлегендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртипкҽ туры китереп  җирле ҥзидарҽ органнарының барлык  муниципаль 

норматив хокукый актлар турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган  мҽгълҥмат базасы. 

(махсус программа куллануны сорамый торган мҽгълҥматны яктыртучы таблица 

форматында)  

1.5. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы “Иннополис 

шҽһҽре” муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ органнарында  муниципаль  норматив 

хокукый актлар реестрын алып баруда вҽкалҽтле булып Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Иннополис шҽһҽре башкарма комитетының хокукый ярдҽм 

кҥрсҽтҥ бҥлеге башлыгы тора. 

 1.6. Муниципаль районның официаль сайтында урнаштырылган реестрларның 

компьютер (цифрлы) версиялҽрен  алып бару өчен Нигезлҽмҽнең 1.5 пунктында 

кҥрсҽтелгҽн зат белҽн  тиешле тҽртиптҽ ҥзара эшчҽнлек итҥне тормышка ашыручы  

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Иннополис шҽһҽре башкарма 

комитетының  вазифа затлары җаваплы булып тора. 

2. Реестрларны формалаштыру һҽм алып бару. 

2.1. Реестрлар электрон рҽвештҽ рус телендҽ алып барыла. 

2.2. Реестрларга муниципаль норматив хокукый актлар турында мҽгълҥмат 

кертелҽ: 

бастырып чыгарылганнары һҽм бастырып чыгарылмаганнары да;  

гамҽлдҽ булганнары һҽм ҥз көчен югалтканнары да2 яки башка актлар аша 

ҥзгҽрешлҽр кертелгҽннҽре; 

 кайбер актларга ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында яки ҥз көчлҽрен югалтуы турында, 

кайбер актларның туктатылуы яки вакытларының озайтылуы турында. 

2.3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы “Иннополис 

шҽһҽре” муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ органнарында алып барылучы 

реестрларга (№1, №2, №3,№4 кушымталары) тҥбҽндҽге мҽгълҥматлар кертелҽ: 

җирле референдумнарда кабул ителгҽн хокукый актлар рҽвешендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн карарлар турында;   

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы “Иннополис шҽһҽре” 

гражданнарының җыенында кабул ителгҽн карарлар турында;  

норматив характердагы карарлар турында; 

 норматив характер йөртҥче (норматив характер йөртҥче аерым нигезлҽмҽлҽр 

булган) боерыкнамҽлҽр турында.  

                                                           
2
 Бу нигезләмәнең максатлары өчен үз көчен югалтучы актлар сүзе астында актларның кире 

кагылганнары, гамәлдән чыкканнары күздә тотыла.  



2.4. Реестрларга тҥбҽндҽге мҽгълҥматлар кертелҽ  

хокукый акт төре (һҽр төр хокукый акт буенча аерым исемлек булдыру тҽкъдим 

ителҽ); 

кабул итҥ вакыты; 

теркҽлҥ номеры (документлар белҽн эшлҽҥче бҥлекчҽ тарафыннан алып барылган 

тиешле муниципаль хокукый актлар реестры биргҽн);   

Исеме (булган очракта). 

2.5. Реестрларга муниципаль норматив хокукый актлар турында тҥбҽндҽге өстҽмҽ 

мҽгълҥматлар кертелергҽ тиеш: 

бастырылып чыгару турында (халыкка җиткерелҥ турында); 

ҥзгҽрешлҽр кертелҥ (ҥз көчен югалту), мҽхкҽмҽ тарафыннан гамҽлдҽн чыккан дип 

тану турында. 

2.5.1. Реестрларга муниципаль норматив хокукый документлар турында башка 

өстҽмҽ мҽгълҥмат кертелҽ ала3. 

 2.6. Реестрларда муниципаль норматив хокукый актлар турында мҽгълҥмат 

актларны кабул итҥ (нҽшер итҥ) датасына нигезлҽнеп хронологик тҽртиптҽ урнаштырыла.  

2.7. Җирле ҥзидарҽ органнары җитҽкчелҽре  документлар белҽн эшлҽҥче кул 

астында хезмҽт куючы бҥлекчҽлҽргҽ (затларга)  Нигезлҽмҽнең 1.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

затка, Нигезлҽмҽнең 2.4, 2.5 пунктларында кҥздҽ тотылган мҽгълҥматны кергҽн 

(формалаштырылган) көнне яки,  кҥрсҽтелгҽн вакытта мөмкинлек булмаганда, икенче эш 

көнендҽ тапшыруны тҽэмин итҽргҽ кушалар. Реестрларга муниципаль норматив хокукый 

актларның (яки элегрҽк реестрларга кертелми калган һҽм хокукый базага кҥзҽтҥ ясаганда 

ачылган актлар) яңадан кабул ителгҽн текстлары теркҽлҽ.  

2.8. Нигезлҽмҽнең 1.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн затлар, Нигезлҽмҽнең 2.7 пунктында 

кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматны эшкҽртҽлҽр һҽм реестрларга кертҽлҽр һҽм шулай ук аларны 

муниципаль норматив хокукый актларның теркҽлгҽн текстлары белҽн бергҽ,  бер эш 

көненнҽн дҽ соңга калмыйча, Нигезлҽмҽнең 1.6 нчы пункты белҽн билгелҽнгҽн 

бҥлекчҽлҽргҽ җибҽрҽлҽр. 

Ҥзгҽрешлҽр кертҽ торган актлар кергҽн очракта, җиде эш көне эчендҽ муниципаль 

берҽмлекнең сайтында урнаштыру өчен муниципаль норматив хокукый актларның 

актуаль ҥзгҽртмҽлҽре ясала һҽм җибҽрелҽ.  

2.9. Нигезлҽмҽнең 1.6 пунктында билгелҽнгҽн затлар, реестрның актуаль 

редакциясен һҽм Нигезлҽмҽнең 2.7 пунктының 2 нче кызыл юлында, 2.8 пунктның 2 нче 

кызыл юлында кҥрсҽтелгҽн актларның текстларын кергҽннҽн соң бер эш көненнҽн дҽ 

соңга калмыйча,  муниципаль берҽмлекнең сайтында урнаштыралар.  

Муниципаль берҽмлекнең официаль сайтындагы җирле ҥзидарҽ органнарының 

норматив хокукый актлары турында мҽгълҥмат булган бҥлеклҽрдҽ реестрлар тиешле 

җирле ҥзидарҽ органнарының муниципаль норматив актларның  исемлеклҽренең беренче 

файллары сыйфатында урнашалар. Муниципаль норматив актларның текстлары, 

Нигезлҽмҽнең 2.6 пункты белҽн билгелҽнгҽн алар турындагы мҽгълҥматның  

реестрларда урнаштыру тҽртибе белҽн килештерелгҽн тҽртиптҽ куелалар.   

                                                           
3
 2009 нчы елның 9 нчы февралендә чыккан “Дәүләт органнары һәм урындагы үзидарә 

оешмаларының эшчәнлеге турындагы мәгълүматны халыкка җиткерүне тәэмин итү турында” гы №8-ФЗ  

Федераль канунның 2 нче бүлек 13 нче маддәсенә яраклаштырып Интернет челтәренә урнаштырылган 

реестрларга муниципаль хокукый актлар турында  башка мәгълүматлар кертелә ала. Эчке кулланылыш 

өчен алып барылган реестрга кертелгән  мәгълүмат исемлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан куелган 

максат һәм бурычлардан чыгып өстәмә рәвештә киңәйтелә ала.   



Муниципаль норматив актларның ҥзгҽртелҽ торган  актуаль редакциялҽре, 

турыдан-туры аларга ҥзгҽрешлҽр кертҽ торган актлардан соң куела. 

 2.10. Нигезлҽмҽнең 2.7 пунктының 2 нче кызыл юлында, 2.8 пунктның 2 нче кызыл 

юлында кҥрсҽтелгҽн муниципаль норматив хокукый актларның текстлары, дҽҥлҽт сере 

тҽшкил иткҽн мҽгълҥматлар булган очракта (башка конфиденциаль характердагы 

мҽгълҥматлар) муниципаль берҽмлекнең сайтында урнаштырылырга тиеш тҥгел. Мондый 

актлар турындагы мҽгълҥмат реестрларда аларның эчтҽлеген ачып булмый торган 

өлешендҽ кертелергҽ мөмкин. 

3. Реестрларда булган мҽгълҥматны чыгару тҽртибе һҽм шартлары. Мҽгълҥмати 

бҽйлҽнешнең башка мҽсьҽлҽлҽре 

3.1. Муниципаль берҽмлек сайтында урнаштырылган реестрларда булган 

мҽгълҥмат гомумаңлаешлы. Аны кызыксынган затлар  тарафыннан электрон образларда 

(файллар) алу чиклҽнми.  

3.2. Реестрларда булган һҽм кануннар тарафыннан кҥздҽ тотылган очракларда 

вҽкалҽтле органнарга бирелергҽ тиешле булган мҽгълҥматларны чыгару тиешле 

норматив хокукый актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

4. Реестрлар белҽн идарҽ итҥ тҽртибен бозган өчен җаваплылык 

4.1. Нигезлҽмҽнең 1.5, 1.6, 2.7 пунктларында кҥрсҽтелгҽн җитҽкчелҽр һҽм башка 

вҽкалҽтле затлар Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн  реестрлар белҽн идарҽ итҥ тҽртибен бозган 

өчен  дисциплинар җаваплылык,   һҽм шулай ук җирле ҥзидарҽ органнарының 

муниципаль хокукый актларын ҥтҽмҽгҽн өчен административ җаваплылык тоталар. 

 

 



                                                                                                                            Кушымта №1 
                                                                                                                                     Татарстан Республикасы Югары Ослан  

                                                                                                                                           муниципаль районы  “Иннополис шҽһҽре”  
                                                                                                                           муниципаль берҽмлегенең җирле  

  ҥзидарҽ органнарында муниципаль норматив 
                                                                                                                                                           хокукый актлар реестрын алып бару 
турындагы  

  Нигезлҽмҽгҽ. 
                                                                                                                     (Татарстан Республикасы Югары Ослан  

  муниципаль районы “Иннополис шҽһҽре  
муниципаль берҽмлегенең 
XXXV гражданнар җыены  

2 нче номерлы  Карары белҽн расланган 
  2019 нчы ел, 28 нче гыйнвар).  

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы “Иннополис шҽһҽре муниципаль берҽмлегенең 

XXXV гражданнар җыены муниципаль норматив хокукый актлар (карарлар) 
РЕЕСТРЫ 

 

№
№ 
т/н 

Кабу
л итҥ 
датас

ы 

 
Акт 
№ 

Актның исеме 

Официаль 
бастырып 

чыгару 
чыганагы һҽм 

датасы 

Искҽрмҽлҽр 

200_ ел 

      

      

       

      

20__ ел 

       

20__ ел 

       

 



                                                                                                                            Кушымта №2 
                                                                                                                                   Татарстан Республикасы Югары Ослан  

                                                                                                                                          муниципаль районы  “Иннополис шҽһҽре”  
                                                                                                                           муниципаль берҽмлегенең җирле  

  ҥзидарҽ органнарында муниципаль норматив 
        хокукый актлар реестрын алып бару  турындагы  
             Нигезлҽмҽгҽ. 
         (Татарстан Республикасы Югары Ослан  

           муниципаль районы “Иннополис шҽһҽре  
                 муниципаль берҽмлегенең 

         XXXV гражданнар җыены  
        2 нче номерлы  Карары белҽн расланган 

 2019 нчы ел, 28 нче гыйнвар).  
 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы “Иннополис шҽһҽре муниципаль берҽмлегендҽ җирле 

референдумнарда кабул ителгҽн карар хҽлендҽ эшлҽнгҽн муниципаль норматив хокукый актлары  
РЕЕСТРЫ 
  

№
№ 
т/н 

Кабу
л итҥ 
датас

ы 

 
Акт 
№ 

Актның исеме 

Официаль 
бастырып 

чыгару 
чыганагы һҽм 

датасы 

Искҽрмҽлҽр 

200_ ел 

      

      

       

      

20__ ел 

       

20__ ел 

       

 
  



                                                                      Кушымта №3 
                                                                                                                                   Татарстан Республикасы Югары Ослан  

                                                                                                                                          муниципаль районы  “Иннополис шҽһҽре”  
                                                                                                                           муниципаль берҽмлегенең җирле  

  ҥзидарҽ органнарында муниципаль норматив 
        хокукый актлар реестрын алып бару  турындагы  
             Нигезлҽмҽгҽ. 
         (Татарстан Республикасы Югары Ослан  

           муниципаль районы “Иннополис шҽһҽре  
                 муниципаль берҽмлегенең 

         XXXV гражданнар җыены  
        2 нче номерлы  Карары белҽн расланган 

 2019 нчы ел, 28 нче гыйнвар).  
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Иннополис шҽһҽре Мэры  
муниципаль норматив хокукый актлар  

РЕЕСТРЫ 
 

№
№ 
т/н 

Кабу
л итҥ 
датас

ы  

 
Акт 
№ 

Актның исеме 

Официаль 
бастырып 

чыгару 
чыганагы һҽм 

датасы 

Искҽрмҽлҽр 

20__ ел 

Карарлар 

      

      

      

Боерыкнамҽлҽр 

      

20__ ел 

Карарлар 

       

Боерыкнамҽлҽр 

       

20__ ел 

Карарлар 



       

Боерыкнамҽлҽр 

       

  



                                                                                                                                                                                                                                                                               
Кушымта №4 

                                                                                                                                   Татарстан Республикасы Югары Ослан  
                                                                                                                                          муниципаль районы  “Иннополис шҽһҽре”  

                                                                                                                           муниципаль берҽмлегенең җирле  
  ҥзидарҽ органнарында муниципаль норматив 

        хокукый актлар реестрын алып бару  турындагы  
             Нигезлҽмҽгҽ. 
         (Татарстан Республикасы Югары Ослан  

           муниципаль районы “Иннополис шҽһҽре  
                 муниципаль берҽмлегенең 

         XXXV гражданнар җыены  
        2 нче номерлы  Карары белҽн расланган 

 2019 нчы ел, 28 нче гыйнвар).  
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Иннополис шҽһҽре Башкарма комитетының  
муниципаль норматив хокукый актлар  

РЕЕСТРЫ 
  

№
№ 
т/н 

Кабу
л итҥ 
датас

ы  

 
Акт 
№ 

Актның исеме 

Официаль 
бастырып 

чыгару 
чыганагы һҽм 

датасы 

Искҽрмҽлҽр 

20__ ел 

Карарлар 

      

      

      

Боерыкнамҽлҽр 

      

20__ ел 

Карарлар 

       

Боерыкнамҽлҽр 

       

20__ ел 



Карарлар 

       

Боерыкнамҽлҽр 

       

 
 


