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КАРАРЫ 
 

Урманай авылы                                №08/92                                17 апрель 2018 ел 
 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының  
"Урманай авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына  
үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү турында 
 

Җирле үзидарә турындагы Федераль һәм республика законнары үзгәрешләренә 
бәйле рәвештә 

 
Урманай авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 
1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 

Советының 2012 елның 23 гыйнварындагы 3/31 номерлы карары белән расланган 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Урманай авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге Уставына (22.09.2012 № 15/63, 05.08.2013 ел, № 12/65, 
22.10.2014 ел, 30/101, 30.09.2015 № 3/3, 15.11.2016 ел, № 20/41) түбәндәге 
үзгәрешләрне һәм ӛстәмәләрне кертергә:: 

 
1.1. Ӛлешендә 1 статьясындагы 6: 
а) 9 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"9) җирлек территориясен тӛзекләндерү кагыйдәләрен раслау, аларның үтәлешен 

контрольдә тоту, күрсәтелгән Кагыйдәләр нигезендә җирлек территориясен 
тӛзекләндерүне оештыру;". 

б) 14 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  
"14) җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм каты коммуналь калдыкларны 

транспортировкалау эшчәнлеген оештыруда катнашу;". 
1.2.  Ӛлешендә 1 статьясындагы 7: 
а) 12 пункт үз кӛчен югалткан дип танырга; 
б) түбәндәге эчтәлекле 15 пункт ӛстәргә:: 
"15) инвалидлар, сәламәтлек мӛмкинлекләре чикләнгән затлар, адаптив физик 

культура һәм адаптив спорт үсешенә ярдәм күрсәтү.». 
1.3. 11 статьяның 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
"7) ачык тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышулар;". 
1.3. 20 статьяда: 
А) исемне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«20 Статья. Җәмәгать тыңлаулары, фикер алышулар»; 
б) 3 ӛлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3. Халык тыңлауларына чыдарга тиеш: 
1) җирлек уставы проекты, шулай ук уставка үзгәрешләр бары тик уставта 

беркетелгән җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне һәм аларны хәл итү вәкаләтләрен 
Россия Федерациясе Конституциясенә, федераль законнарга туры китерү 
максатларында гына кертелә торган очраклардан тыш, әлеге Уставка үзгәрешләр кертү 
турында муниципаль норматив хокукый акт проекты; 

2) җирлек бюджеты проекты һәм аның үтәлеше турында хисап; 
3) җирлекнең социаль-икътисадый үсеше стратегиясе проекты; 
4) җирлекне үзгәртеп кору турындагы мәсьәләләр, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законның 13 статьясы нигезендә җирлекне үзгәртеп кору ӛчен тавыш 
бирү юлы белән яисә гражданнар җыеннарында белдерелгән җирлек халкының 
ризалыгы алу таләп ителә.»; 

в) түбәндәге эчтәлекле 11 ӛлеш ӛстәргә: 



«11. Генераль планнар проектлары, җирдән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләре 
проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территорияне межалау 
проектлары, территорияләрне тӛзекләндерү кагыйдәләре проектлары, күрсәтелгән 
расланган документларның берсенә, җир кишәрлеген яисә капиталь тӛзелеш объектын 
шартлы рӛхсәт ителгән файдалануга рӛхсәт бирү турында карар проектлары, рӛхсәт 
ителгән тӛзелеш объектларының чик параметрларыннан кире кагуга рӛхсәт бирү 
турында карар проектлары буенча карар проектлары буенча, җир кишәрлекләреннән 
һәм капиталь тӛзелеш объектларыннан рӛхсәт ителгән башка тӛр файдалану 
мәсьәләләре буенча җирдән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләренең расланган 
кагыйдәләре булмаганда иҗтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар үткәрелә, 
аларны оештыру һәм үткәрү тәртибе шәһәр тӛзелеше эшчәнлеге турындагы законнар 
нигезләмәләрен исәпкә алып җирлек Советының норматив хокукый акты белән 
билгеләнә.». 

 
1.4. 29 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«29 Статья. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы 

әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты статусы 
1. Җирлек Советы депутаты вәкаләтләре аны сайлау кӛненнән башлана һәм яңа 

чакырылыш авыл җирлеге Советы эшли башлаган кӛннән туктала. 
2. Авыл җирлеге Советы депутаты депутат эшчәнлеген тӛп эш урыны буенча 

хезмәт һәм хезмәт вазыйфаларын башкару белән бергә алып бара, әлеге устав белән 
билгеләнгән очраклардан тыш. 

3. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 
сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфаны биләүче башка зат «коррупциягә 
каршы кӛрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон 
белән билгеләнгән бурычларны үтәргә тиеш 

федераль законнар белән. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, 
җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа биләгән башка 
затның вәкаләтләре «коррупциягә каршы кӛрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 
273-ФЗ номерлы Федераль закон, «дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм 
башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору 
турында " 03.12.2012 № 230-ФЗ Федераль закон белән билгеләнгән чикләүләрне, 
тыюларны үтәмәгән очракта вакытыннан алда туктатыла», «Аерым категория затларның 
счетларын (кертемнәр) ачуны һәм ия булуны тыю турында»2013 елның 7 маендагы 79-
ФЗ номерлы Федераль закон белән Россия Федерациясе территориясеннән читтә 
урнашкан чит ил банкларында кулдагы акча һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил 
финанс инструментларыннан файдалануны һәм (яки) алардан файдалануны тыю 
турында " гы Федераль закон нигезендә. 

Авыл җирлеге Советы депутатлары, җирле үзидарәнең сайланулы органы 
әгъзалары, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затлары авыл җирлеге ӛчен 
бурычлы: 

- Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә үз 
керемнәре, чыгымнары, мӛлкәте һәм мӛлкәти характердагы йӛкләмәләре турында 
белешмәләр, шулай ук үз хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының 
керемнәре, мӛлкәте һәм мӛлкәти характердагы йӛкләмәләре турында белешмәләр 
бирергә; 

- Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә 
вазыйфаи бурычларны үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хәбәр 
итәргә, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала, шулай ук мондый 
конфликтны булдырмый калу яки җайга салу буенча чаралар күрергә. 

4. Җирлек Советы депутатына үз вәкаләтләрен Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасы законнары, әлеге Устав, җирлек Советы карарлары нигезендә 
тоткарлыксыз гамәлгә ашыру ӛчен шартлар тудырыла. 

5. Җирлек Советы депутаты авыл җирлеге Советы тарафыннан расланган депутат 
этикасы кагыйдәләрен үтәргә тиеш, алар шул исәптән депутатның түбәндәге 
бурычларын үз эченә алырга тиеш:  



1) депутат статусыннан җирле үзидарә органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, 
муниципаль хезмәткәрләр һәм гражданнар эшчәнлегенә шәхсән яисә аның якын 
туганнарына кагылышлы мәсьәләләрне хәл иткәндә йогынты ясау ӛчен файдаланмаска; 

2) депутат вазыйфаларын объектив башкаруда шик уята алырлык үз-үзеңне 
тотудан тыелып торырга, шулай ук аның абруена яисә җирлек Советы абруена зыян 
китерә алырлык низаглы хәлләрдән качарга; 

3) мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү куркынычы янаганда - шәхси 
кызыксыну депутат вазифаларын объектив үтәүгә йогынты ясый яки йогынты ясый ала 
торган хәлләр-бу хакта җирлек советына хәбәр итәргә һәм әлеге мәнфәгатьләр 
каршылыгын булдырмый калуга яки җайга салуга юнәлдерелгән карар кабул итәргә; 

4) җирлек Советында халык алдында чыгыш ясау кагыйдәләрен үтәргә; 
5) депутат эшчәнлеге белән бәйле булмаган максатларда, Федераль закон 

нигезендә депутат вазыйфаларын башкару белән бәйле рәвештә аңа билгеле булган 
конфиденциаль характердагы мәгълүматка кертелгән мәгълүматны белдермәскә һәм 
кулланмаска; 

6) депутат вазыйфаларын башкару белән бәйле рәвештә физик һәм юридик 
затлардан (бүләкләр, акчалата бүләк, ссудалар, хезмәт күрсәтүләр, күңел ачу, ял итү, 
транспорт чыгымнары һәм башка бүләкләр) акчалата бүләк алмаска.  

6. Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутат, җирле үзидарәнең 
сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты хокуклы түгел: 

1) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шӛгыльләнергә, 
коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә 
итүдә катнашырга («Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре Советы» 
Ассоциациясе идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, 
сәяси партиядә катнашудан тыш, съезд (конференция) яки башка иҗтимагый оешма, 
торак, торак-тӛзелеш, гараж кооперативларында, бакчачылык, яшелчәчелек, дача 
кулланучылар кооперативларында, күчемсез милекчеләр иптәшлегендә катнашудан 
тыш)), федераль законнарда каралган очраклардан тыш, оешма белән идарә итүдә 
катнашу җирле үзидарә органы исеменнән Россия Федерациясе законнары нигезендә 
гамәлгә ашырыла торган очраклардан тыш; 

2) укытучы, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш, башка түләүле эшчәнлек 
белән шӛгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылар, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек, 
әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе яисә Россия Федерациясе 
законнары белән башкасы каралмаган булса, чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил 
оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына 
гына финанслана алмый; 

3) Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе яисә Россия Федерациясе 
законнары белән башкасы каралмаган булса, идарә итү органнары, Попечительләр яки 
күзәтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хӛкүмәтнеке булмаган оешмаларның 
һәм Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган структур бүлекчәләрнең 
башка органнары составына керергә. 

7. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 
сайланулы вазыйфаи заты тарафыннан коррупциягә каршы тору турында Россия 
Федерациясе законнары нигезендә бирелә торган керемнәр, чыгымнар, милек һәм 
мӛлкәти характердагы йӛкләмәләр турындагы белешмәләрнең дӛреслеген һәм 
тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы Президенты карары буенча Татарстан 
Республикасы законы белән билгеләнгән тәртиптә үткәрелә. 

8. Әлеге статьяның 7 ӛлеше нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә 
«коррупциягә каршы кӛрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның 
чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 03.12.2012 
№ 230-ФЗ Федераль закон, «аерым категориядәге затларның счетларын (кертемнәре) 
ачуны һәм аларның керемен тыю турында " 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы 
Федераль закон белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларын үтәмәү 
фактларын ачыклаганда банкларда чит ил акчалары һәм, Татарстан Республикасы 
Президенты депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 



сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында гариза 
белән җирле үзидарә органына, тиешле карар кабул итәргә вәкаләтле вәкил яисә судка 
мӛрәҗәгать итә.». 

 
1.5.  3 статьяда:  
а) 5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"5) җирлекнең социаль-икътисадый үсеше стратегиясен раслау;»; 
б) түбәндәге эчтәлекле 35 пункт ӛстәргә:: 
"35) җирлек территориясен тӛзекләндерү кагыйдәләрен раслау.». 
 
 
1.1. 39 статьясына түбәндәге эчтәлекле 7 ӛлеш ӛстәргә:: 
«7. Татарстан Республикасы Президенты авыл җирлеге депутаты вәкаләтләрен 

вакытыннан алда туктату турында гариза белән мӛрәҗәгать иткән очракта, 
вәкаләтләрне вакытыннан алда туктату ӛчен нигез барлыкка килү кӛне булып җирлек 
Советына әлеге гариза кергән кӛн санала.». 

 
 
1.7.  42 статьяның 6 ӛлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«6. Авыл җирлеге башлыгы «коррупциягә каршы кӛрәш турында» 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «дәүләт Вазыйфаларын биләүче 
затларның һәм башка затларның чыгымнары аларның керемнәренә туры килүен 
тикшереп тору турында» 03.12.2012 № 230-ФЗ Федераль закон, «аерым 
категорияләрдәге затларның аерым категорияләренә Россия Федерациясе 
территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм 
аларның ия булуын тыю турында "2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль 
закон," Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында, чит 
ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану».». 

 
1.8. 47 статьяда: 
а) 1 ӛлешнең 5 пунктындагы унынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
« - коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм транспортлау 

буенча эшчәнлекне оештыруда катнаша;»;  
б) 1 ӛлешнең 7 пунктына түбәндәге эчтәлекле унике абзац ӛстәргә: 
"физик культура һәм инвалидлар, сәламәтлекләре чикләнгән затлар, адаптив 

физик культура һәм адаптив спорт үсешенә ярдәм итә.». 
 
1.9.  Язмада 65: 
а) 3 ӛлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«3. Кеше һәм граждан хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына кагылышлы, 

гамәлгә куючы булып торучы җирлек торган оешмаларның хокукый статусын билгели 
торган муниципаль норматив хокукый актлар, шулай ук җирле үзидарә органнары 
арасында тӛзелә торган килешүләр рәсми басылып чыкканнан соң (халыкка игълан итү) 
үз кӛченә керә.»; 

б) 10 ӛлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«10. Җирле референдумда (гражданнар җыенында) кабул ителгән хокукый актлар 

рәвешендә рәсмиләштерелгән муниципаль норматив хокукый актлар Татарстан 
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына законнарда 
билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда кертелергә тиеш.». 

 
1.10. 74 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«74 Статья. Җирлек гражданнарының үзара салым акчасы 
1. Гражданнарның үзара салым акчалары дигәндә җирле әһәмияттәге конкрет 

мәсьәләләрне хәл итү ӛчен гражданнарның бер тапкыр түләүләре аңлашыла. 
Гражданнарның үзара салым түләүләре күләме җирлек составына кергән торак 
пунктның барлык халкы ӛчен дә (җирлек составына керә торган торак пункт) абсолют 



зурлыкта билгеләнә, аларның саны җирлек составына керүче торак пунктларның (торак 
пунктның) гомуми саныннан 30 проценттан артып китә алмый һәм алар ӛчен түләү 
күләме кимергә мӛмкин. 

2. Әлеге статьяның 1 ӛлешендә күрсәтелгән гражданнарга бер тапкыр бирелә 
торган түләүләрне кертү һәм куллану мәсьәләләре җирле референдумда хәл ителә.». 

 
1.11. 79 статьяның 3 ӛлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«3. Авыл җирлеге Уставы проекты, авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

ӛстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый акт проекты, җирлек уставын кабул итү 
турындагы мәсьәләне карау кӛненә кадәр 30 кӛннән дә соңга калмыйча, җирлек 
Уставына үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү турындагы мәсьәләне карау кӛненә кадәр, 
күрсәтелгән Устав проекты буенча тәкъдимнәрне исәпкә алу тәртибен бер үк вакытта 
бастырып чыгару (халыкка игълан итү) белән рәсми басылып чыгарга тиеш. Авыл 
җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый акт 
проекты буенча тәкъдимнәрне исәпкә алу тәртибен, шулай ук авыл җирлеге Уставына 
Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы 
Конституциясе яисә Татарстан Республикасы законнары нигезләмәләрен әлеге Уставны 
әлеге норматив хокукый актларга туры китерү максатларында тӛгәл күрсәтү рәвешендә 
үзгәрешләр кертелә торган очракта, гражданнарның аның фикер алышуында катнашу 
тәртибен рәсми бастырып чыгару (халыкка игълан итү) таләп ителми.». 

 
1.12. 81 статьяда: 
а) 2 һәм 3 бүлекләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«2. Авыл җирлеге Уставы, авыл җирлеге Советының әлеге Уставка үзгәрешләр 

кертү турындагы карары, муниципаль берәмлекнең контроль органы тӛзүне күздә тоткан 
үзгәрешләр дәүләт теркәвенә алынганнан соң рәсми рәвештә басылып чыгарга 
(халыкка игълан ителергә) тиеш һәм рәсми басылып чыкканнан соң үз кӛченә керә.  
Җирлек башлыгы хәлиткеч тавыш бирү хокукы белән җирлек Советы рәисе 
вәкаләтләрен үтәсә, җирлек башлыгының тавышы җирлек уставын, җирлек Советы 
депутаты тавышы буларак авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү 
турында муниципаль хокукый акт кабул иткәндә исәпкә алына. 

3. Әлеге Уставка кертелгән үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр, җирле үзидарә органнары 
арасында вәкаләтләрне чикләүне (Уставны федераль законнарга туры китерү, шулай ук 
вәкаләтләрне, вәкаләтләр срогын, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларын 
сайлау тәртибен үзгәртү очракларыннан тыш) әлеге үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр әлеге 
үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый актны кабул иткән 
җирлек Советы вәкаләтләре срогы чыкканнан соң үз кӛченә керә.»; 

б) түбәндәге эчтәлекле 3.1 ӛлеш ӛстәргә: 
«3.1. Әлеге Уставка үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр муниципаль хокукый акт 

тарафыннан кертелә, ул Рәсмиләштерелергә Мӛмкин: 
1) аның рәисе һәм җирлек башлыгы кул куйган җирлек Советы карары йә җирлек 

башлыгы, җирлек Советы рәисе вәкаләтләрен башкаручы; 
2) җирлек Советы тарафыннан кабул ителгән һәм җирлек башлыгы имзалаган 

аерым норматив хокукый акт белән. Бу очракта әлеге хокукый актта җирлек Советы аны 
кабул итү турындагы карарның реквизитлары куела. Авыл җирлеге Советының мондый 
карарына әлеге Уставка кертелә торган үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү турында күчмә 
нигезләмәләр һәм (яки) нормаларны кертү рӛхсәт ителми.»; 

г) түбәндәге эчтәлекле 5 һәм 6 ӛлеш ӛстәргә: 
«5. Авыл җирлеге уставын Федераль законга туры китерү, Татарстан Республикасы 

законы белән әлеге закон актларында билгеләнгән срокта гамәлгә ашырыла. Әгәр 
федераль закон, Татарстан Республикасы законы белән күрсәтелгән срок 
билгеләнмәгән булса, җирлек уставын Федераль законга туры китерү вакыты Татарстан 
Республикасы законы белән тиешле федераль закон, Татарстан Республикасы Законы 
үз кӛченә керү датасын, җирлек Уставына үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү турында 
муниципаль хокукый акт проектының гавами тыңлауларында фикер алышуны һәм аны 
исәпкә алу, җирлек Советы утырышларының вакытлылыгы исәпкә алынуны исәпкә алып 



билгеләнә., мондый муниципаль хокукый актны дәүләт теркәвенә алу һәм рәсми 
бастырып чыгару (халыкка игълан итү) сроклары, кагыйдә буларак, алты айдан да 
артмаска тиеш. 

6. Әлеге уставны яңа редакциядә әлеге Уставка үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү 
турында муниципаль хокукый акт белән бәян итү рӛхсәт ителми. Бу очракта яңа Устав 
кабул ителә, ә элек җирлекнең гамәлдәге Уставы һәм аңа үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр 
кертү турында муниципаль хокукый актлар җирлекнең яңа Уставы үз кӛченә кергән 
кӛннән үз кӛчен югалткан дип таныла.». 

 
2. Әлеге карарның 1.8 пунктындагы дүртенче һәм бишенче абзацлары, 1.8 

пунктының икенче һәм ӛченче абзацлары дәүләт теркәвенә алынганнан соң, ләкин 2019 
елның 1 гыйнварыннан да иртәрәк булмаган үз кӛченә керә дип билгеләргә. 

 
3. Әлеге карарны законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве ӛчен җибәрергә. 
 
4. Дәүләт теркәвенә алынганнан соң әлеге карарны Татарстан Республикасының 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы белән 
халыкка җиткерергә: http://pravo.tatarstan.ru Азнакай муниципаль районының Интернет 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында http адресы буенча:/ 
aznakyevo.tatarstan.ru Урманай авыл җирлегенең мәгълүмати стендлары.  

 
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук тәртибе, 

депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йӛкләргә.   
 
 
Рәис:                                            А. И. Закиров 


