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РЕШЕНИЕ КАРАР 

     №  7                   25.03.2019 года                                                          

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының Сарман муниципаль районы 

Сарман авыл җирлеге җирле үзидарә 

органнарының муниципаль норматив-хокукый 

актлары һәм законнарга үзгәрешләр кертү мо-

ниторингы үткәрү турындагы нигезләмәне рас-

лау хакында 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге 

җирле үзидарә органнары эшен камилләштерү максатында Татарстан Респуб-

ликасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге җирле үзидарә ор-

ганнары тарафыннан кабул ителгән (чыгарылган) җирле үзидарә органнары 

тарафыннан кабул ителгән норматив хокукый актларга һәм муниципаль норма-

тив хокукый актларга үзгәрешләр мониторингы үткәрү буенча Татарстан Рес-

публикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге Уставына тая-

нып,  Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл 

җирлеге Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Сарман муниципаль 

районы Сарман авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының муниципаль нор-

матив-хокукый актлары һәм законнарга үзгәрешләр кертү мониторингы үткәрү 

турындагы нигезләмәне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл 

җирлеге җирле үзидарә органнары: 

нормалар иҗат итү эшчәнлегендә әлеге карарның 1 пункты белән расланган 

Нигезләмәгә таянып эш итәргә; 

күрсәтелгән Нигезләмәнең үтәлеше өчен җаваплы затларны билгеләргә; 

җаваплы затлар тарафыннан билгеләнгән муниципаль хезмәткәрләрнең ва-

зыйфаи күрсәтмәләренә тиешле үзгәрешләр кертергә. 

норматив хокукый актлар, муниципаль берәмлекләр уставларына үзгәрешләр 

кертергә. 



3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми пор-

талында " (PRAVO TATARSTAN.RU) һәм «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасының «Сарман муници-

паль районы»муниципаль берәмлеге рәсми сайтында урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.  

 

 

 

Сарман Муниципаль Районы Советы Рәисе 

авыл җирлеге башлыгы 

муниципаль район башлыгы                                         Ф. М. Хөснуллин      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарман Муниципаль Районы Советы Рәисе 

авыл җирлеге башлыгы 

муниципаль район башлыгы                                Ф. М. Хөснуллин 
 

 


