
 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карарлары 

 

 

г. Азнакаево № 243-35             от «22» апрель 2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай районы Советының 2012 

елның 28 маендагы 154-21 номерлы карары белҽн 

расланган Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль 

районы» муниципаль берҽмлеге Уставына үзгҽрешлҽр 

кертү турында (29.01.2014 №289-40, 12.08.2014 №316-45, 

30.04.2015 №361-52, 7.12.2015 №17-3,  18.08.2016 №60-9, 

22.03.2017 №104-17,  27.12.2017 №166-24,  22.08.2018 

№200-30 карарлар редакциясендҽ» 

     

Федераль законнардагы үзгҽрешлҽр белҽн бҽйле рҽвештҽ, Татарстан 

Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берҽмлеге Уставының 

92, 93 статьяларына таянып, 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай районы Советының 2012 елның 28 

маендагы 154-21 номерлы карары белҽн расланган Татарстан Республикасы 

«Азнакай муниципаль районы» муниципаль берҽмлеге Уставына үзгҽрешлҽр кертү 

турында» карар проектын кабул итҽргҽ (29.01.2014 №289-40,  12.08.2014 №316-45, 

30.04.2015 №361-52,  07.12.2015 №17-3,  18.08.2016 №60-9,  22.03.2017 №104-17, 

27.12.2017 №166-24, 22.08.2018 №200-30 карарлар редакциясендҽ) (№1 кушымта).        

2. Интернет мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ ҽлеге карарны  2018 

елның ____ да соңка кламыйча түбҽндҽге адрес буенча халыкка игълан итҽргҽ: 

http\\aznakayevo.tatar.ru.  

3. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2012 елның 28 

маендагы 154-21 номерлы карары белҽн расланган Татарстан Республикасы 

«Азнакай муниципаль районы»муниципаль берҽмлеге Уставына үзгҽрешлҽр кертү 

турында» Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карары (29.01.2014 №289-

40,  12.08.2014 №316-45, 30.04.2015 №361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 18.08.2016 

№60-9, от 22.03.2017 №104-17, от 27.12.2017 №166-24,  22.08.2018 №200-30 

карарлар редакциясендҽ) проекты буенча ______ 2019 ел __сҽгатьтҽ Азнакай 

шҽһҽре, Ленин урамы 22 йорт адресы буенча ачык тыңлаулар үткҽререгҽ.  

  4.  Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 28.05.2012 ел, №154-

21 карары белҽн расланган «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«муниципаль берҽмлеге Уставына үзгҽрешлҽр кертү турында» карар (29.01.2014 

№289-40,  12.08.2014 №316-45, 30.04.2015 №361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 

18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17, от 27.12.2017 №166-24,  22.08.2018 №200-

30 карарлар редакциясендҽ) проекты буенча тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр, анда 

катнашу өчен гаризалар Азнакай шҽһҽре, Ленин урамы, 22 йорт, 8каб.адресы буенча 

тапшырылырга мөмкин.  

5. Түбҽндҽге составтагы ачык тыңлаулар үткҽрү буенча эшче төркем төзергҽ:  



- Габитова Зҽйтүнҽ Сирин кызы - Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының юридик бүлеге башлыгы; 

- Сҽлҽйманова Аида Ирек кызы - Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының юридик бүлеге ҽйдҽп баручы белгече; 

- Галиева Эльвира Сҽйлүн кызы - Азнакай район Советының оештыру бүлеге 

начальнигы. 

6. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының 

28.05.2012 ел, № 154-21 карары белҽн расланган «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы «муниципаль берҽмлеге Уставына үзгҽрешлҽр кертү турында» 

карар проекты буенча халык тыңлаулары үткҽрүне, гражданнарның тҽкъдимнҽрен 

кабул итүне һҽм исҽпкҽ алуны тҽэмин итҽргҽ (в29.01.2014 №289-40,  12.08.2014 

№316-45, 30.04.2015 №361-52, 7.12.2015 №17-3,  18.08.2016 №60-9,  22.03.2017 

№104-17, от 27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018 №200-30 карарлар редакциясендҽ).  

7. Азнакай муниципаль районы Советының законлылык, хокук тҽртибе, 

депутат этикасы һҽм җирле үзидарҽ мҽсьҽлҽлҽре буенча даими комиссиясе 

тарафыннан ачык тыңлауларда ҽйтелгҽн һҽм фикер алышу барышында кергҽн 

тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алып карар проектын эшлҽп бетерергҽ һҽм чираттагы утырыш 

каравына кертергҽ. 

8.  Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Азнакай муниципаль район 

Советының законлылык, хокук тҽртибе, депутат этикасы һҽм җирле үзидарҽ 

мҽсьҽлҽлҽре буенча даими комиссиягҽ йөклҽргҽ. 

 

      Рҽис                                                                                    М.З. Шҽйдуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советы карарына кушымта 

  «___» ______  2019  №______ 

 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 28.05.2012 ел, №154-21 

карары белҽн расланган Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» 

муниципаль берҽмлеге Уставына (29.01.2014 №289-40,  12.08.2014 №316-45, 

30.04.2015 №361-52, 7.12.2015 №17-3, 18.08.2016 №60-9,  22.03.2017 №104-17,  

27.12.2017 №166-24, 22.08.2018 №200-30 карарлар редакциясендҽ)»  түбҽндҽге 

үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1.1. 7 статьяның 1 өлешендҽге 5 пунктында «муниципаль район чиклҽрендҽ 

торак пунктлар чиклҽреннҽн читтҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын саклау 

өчен "сүзеннҽн соң" юл хҽрҽкҽтен оештыру»; 

1.2. 7 статьяның 1 өлешендҽге 15 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

"15) тиешле муниципаль районнар территориялҽрендҽ каты коммуналь 

калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аерым җыю), җыю, ташу, эшкҽртү, утильлҽштерү, 

зарарсызландыру, күмү эшчҽнлеген оештыруда катнашу;»; 

1.3. 7 статьяның 1 өлешендҽге 38 пункты «хокуклар» сүзеннҽн соң "төп аз 

санлы халыклар һҽм башкалар" сүзлҽрен өстҽргҽ»; 

1.4. 8 статьяның 1 өлешенҽ түбҽндҽге эчтҽлекле 14 пункт өстҽргҽ: 

«14. кулланучылар хокукларын яклау турында «1992 елның 7 февралендҽге 

2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын 

яклау чараларын гамҽлгҽ ашыру.». 

1.5. 8 статьяның 1 өлешендҽге 11 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:  

«11. федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм шартларда оешмалар 

тарафыннан хезмҽт күрсҽтү шартларының сыйфатын бҽйсез бҽялҽүне оештыру өчен 

шартлар тудыру, шулай ук ведомство буйсынуындагы оешмалар җитҽкчелҽре 

эшчҽнлеген бҽялҽгҽндҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт күрсҽтү шартларының 

сыйфатын бҽйсез бҽялҽү нҽтиҗҽлҽрен куллану һҽм федераль законнар нигезендҽ 

оешмалар тарафыннан хезмҽт күрсҽтү шартларын бҽйсез бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча 

ачыкланган җитешсезлеклҽрне юкка чыгару буенча чаралар кабул итүне контрольдҽ 

тотуны гамҽлгҽ ашыру;» 

1.1. 15 статьяның 1 өлешен түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:  

«1. Территориаль иҗтимагый үзидарҽгҽ гражданнарның яшҽү урыны буенча 

җирлек территориясендҽге, федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽрнең шҽһҽр эче 

территориясендҽ, шҽһҽр округында, шҽһҽр эче районында, шулай ук авыллар 

арасында урнашкан торак пунктларда (яисҽ алар территориясе өлешендҽ) 

мөстҽкыйль рҽвештҽ һҽм җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча үз инициативаларын 

тормышка ашыру җаваплылыгы астында үз эшчҽнлеклҽрен оештыру аңлашыла.» 

1.7. 15 статьяның 3 өлешен түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:  

«3. Территориаль иҗтимагый үзидарҽлҽр гамҽлгҽ ашырыла торган территория 

чиклҽре Тиешле территориядҽ яшҽүче халык тҽкъдиме буенча, җирлекнең 

вҽкиллекле органы, федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽр эче территориясендҽ, шҽһҽр 

округы территориясендҽ, шҽһҽр эче районында, ҽ авыллар арасында урнашкан торак 

пунктларда (яисҽ аларның территориялҽре өлешендҽ) - муниципаль районның 

вҽкиллекле органы тарафыннан билгелҽнҽ.»; 

1.8. 16 статьяның 3 өлешендҽге 11 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 



«11. Ачык тыңлауларны оештыру һҽм үткҽрү тҽртибе район Советы 

тарафыннан раслана торган гавами тыңлаулар турында Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ 

һҽм муниципаль берҽмлек халкына гавами тыңлаулар үткҽрү вакыты һҽм урыны 

турында алдан хҽбҽр итүне, муниципаль хокукый акт проекты белҽн үз вакытында 

танышуны, муниципаль берҽмлек халкының гавами тыңлауларда катнашуын тҽэмин 

итүче башка чараларны, ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽрен бастырып чыгаруны (халыкка 

игълан итүне) күздҽ тотарга, кабул ителгҽн карарларның дҽлиллҽнгҽн нигезлҽнүен 

дҽ кертеп,.»; 

1.9. 39 статьяга түбҽндҽге эчтҽлекле 5 өлеш өстҽргҽ: 

«5. Муниципаль берҽмлек башлыгы хҽлиткеч тавыш бирү хокукы белҽн 

муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы рҽисе вҽкалҽтлҽрен үтҽсҽ, муниципаль 

берҽмлек башлыгының тавышы муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы 

карарларын муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы депутаты тавышы буларак 

кабул иткҽндҽ исҽпкҽ алына.»; 

 1.10. 43 статьяны түбҽндҽге эчтҽлекле 7. Һҽм 7.1. абзацлар белҽн 

тулылыандырырга:  

«7.  Район башлыгы урынбасары хокуклы түгел: 

1) эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн шҽхсҽн яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльлҽнергҽ, коммерция оешмасы белҽн идарҽ итүдҽ яки коммерцияле булмаган 

оешма белҽн идарҽ итүдҽ катнашырга (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлгҽн Россия 

Федерациясе субъекты муниципаль берҽмлеклҽре Советы, муниципаль 

берҽмлеклҽрнең башка берлҽшмҽлҽре, сҽяси партия, профсоюз катнашудан тыш, 

съезд (конференция) яки башка иҗтимагый оешма, торак, төзелеш, гараж 

кооперативлары, күчемсез милекчелҽр ширкҽтлҽре гомуми җыелышында 

катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе 

Хөкүмҽте акты нигезендҽ оешманың коллегиаль органы эшчҽнлегендҽ түлҽүсез 

катнашудан тыш; муниципаль берҽмлек идарҽ органнарында һҽм Ревизия 

комиссиясендҽ муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен, гамҽлгҽ куючы (акционер) 

түлҽүсез нигездҽ тҽкъдим итү, муниципаль берҽмлек исеменнҽн муниципаль 

милектҽ булган оешмалар яки идарҽ итүне гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру тҽртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендҽ (устав 

капиталында катнашу өлешлҽре); федераль законнарда каралган башка очраклар; 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

2) мөгаллимлек, фҽнни һҽм башка иҗат эшчҽнлегеннҽн тыш башка түлҽүле 

эшчҽнлек белҽн шөгыльлҽнергҽ. Шул ук вакытта укытучылар, фҽнни һҽм башка 

иҗади эшчҽнлек, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия 

Федерациясе законнары белҽн башкасы каралмаган булса, чит ил дҽүлҽтлҽре, 

халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган 

затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый; 

3) ҽгҽр Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе 

законнары белҽн башкасы каралмаган булса, идарҽ итү органнары, Попечительлҽр 

яки күзҽтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмҽтнеке булмаган 

оешмаларның һҽм Россия Федерациясе территориясендҽ гамҽлдҽ булган структур 

бүлекчҽлҽрнең башка органнары составына керергҽ. 

7.1. Депутат, җирле үзидарҽнең сайланулы органы ҽгъзасы, җирле үзидарҽнең 

сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа билҽгҽн башка зат «коррупциягҽ 

каршы көрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль 



закон һҽм башка федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн бурычларны үтҽргҽ тиеш. 

Депутат, җирле үзидарҽнең сайланулы органы ҽгъзасы, җирле үзидарҽнең 

сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа билҽгҽн башка затның вҽкалҽтлҽре 

«коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «дҽүлҽт Вазыйфаларын билҽүче затларның һҽм башка затларның 

чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору турында " 2012 

елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы федераль закон белҽн билгелҽнгҽн 

чиклҽүлҽрне, тыюларны үтҽмҽгҽн очракта вакытыннан алда туктатыла», «Аерым 

категория затларның счетларын (кертемнҽр) ачуны һҽм ия булуны тыю турында " 

2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн, Россия Федерациясе 

территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил банкларында кулдагы акча һҽм кыйммҽтле 

ҽйберлҽр саклауны, чит ил финанс инструментларыннан файдалануны һҽм (яки) 

аларны куллануны тыю турында.». 

1.11. 46 статьяның 1 өлешендҽге 7 пунктының 13 абзацында «хокуклар» 

сүзеннҽн соң "төп аз санлы халыклар һҽм башкалар" сүзлҽрен өстҽргҽ»; 

1.12. 8 статьяның 1 өлешендҽге 11 абзацын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:  

"федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм шартларда оешмалар 

тарафыннан хезмҽт күрсҽтү шартларының сыйфатын бҽйсез бҽялҽүне оештыру өчен 

шартлар тудыру, шулай ук ведомство буйсынуындагы оешмалар җитҽкчелҽре 

эшчҽнлеген бҽялҽгҽндҽ оешмалар тарафыннан хезмҽт күрсҽтү шартларының 

сыйфатын бҽйсез бҽялҽү нҽтиҗҽлҽрен куллану һҽм федераль законнар нигезендҽ 

оешмалар тарафыннан хезмҽт күрсҽтү шартларын бҽйсез бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча 

ачыкланган җитешсезлеклҽрне юкка чыгару буенча чаралар кабул итүне контрольдҽ 

тоту;»; 

1.13. 54 статьяга түбҽндҽге эчтҽлекле 12, 13, 14 абзац өстҽргҽ: 

«12. Контроль-хисап палатасы рҽисе хокукта түгел 

1) эшмҽкҽрлек белҽн шҽхси яки ышанычлы затлар аша шөгыльлҽнергҽ, 

коммерция оешмасы белҽн идарҽ итүдҽ яки коммерцияле булмаган оешма белҽн 

идарҽ итүдҽ катнашырга (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлгҽн Россия Федерациясе 

субъекты муниципаль берҽмлеклҽре советы идарҽсендҽ, муниципаль 

берҽмлеклҽрнең башка берлҽшмҽлҽре, сҽяси партия, профсоюз катнашудан тыш, 

съездда (конференциядҽ) катнашудан яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-

төзелеш, гараж кооперативларының гомуми җыелышында, күчемсез милек 

милекчелҽре ширкҽтлегендҽ катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки 

Россия Федерациясе Хөкүмҽте акты нигезендҽ оешманың коллегиаль органы 

эшчҽнлегендҽ түлҽүсез катнашудан тыш; муниципаль берҽмлек идарҽ органнарында 

һҽм Ревизия комиссиясендҽ муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен, гамҽлгҽ куючы 

(акционер) түлҽүсез нигездҽ тҽкъдим итү, муниципаль берҽмлек исеменнҽн 

муниципаль милектҽ булган оешмалар яки идарҽ итүне гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру тҽртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендҽ 

(устав капиталында катнашу өлешлҽре); федераль законнарда каралган башка 

очраклар; 

         2)  укытучы, фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлектҽн тыш, башка түлҽүле 

эшчҽнлек белҽн шөгыльлҽнергҽ. Шул ук вакытта укытучылар, фҽнни һҽм башка 

иҗади эшчҽнлек, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия 

Федерациясе законнары белҽн башкасы каралмаган булса, чит ил дҽүлҽтлҽре, 

халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган 

затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый; 



3) ҽгҽр Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе 

законнары белҽн башкасы каралмаган булса, идарҽ итү органнары, Попечительлҽр 

яки күзҽтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмҽтнеке булмаган 

оешмаларның һҽм Россия Федерациясе территориясендҽ гамҽлдҽ булган структур 

бүлекчҽлҽрнең башка органнары составына керергҽ. 

13. Депутат, җирле үзидарҽнең сайланулы органы ҽгъзасы, җирле үзидарҽнең 

сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа билҽгҽн башка зат «коррупциягҽ 

каршы көрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль 

закон һҽм башка федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн бурычларны үтҽргҽ тиеш. 

Депутат, җирле үзидарҽнең сайланулы органы ҽгъзасы, җирле үзидарҽнең 

сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа билҽгҽн башка затның вҽкалҽтлҽре 

«коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «дҽүлҽт Вазыйфаларын билҽүче затларның һҽм башка затларның 

чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору турында " 2012 

елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы федераль закон белҽн билгелҽнгҽн 

чиклҽүлҽрне, тыюларны үтҽмҽгҽн очракта вакытыннан алда туктатыла», «Аерым 

категория затларның счетларын (кертемнҽр) ачуны һҽм ия булуны тыю 

турында»2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн, Россия 

Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил банкларында кулдагы акча 

һҽм кыйммҽтле ҽйберлҽр саклауны, чит ил финанс инструментларыннан 

файдалануны һҽм (яки) алардан файдалануны тыю турында " гы Федераль закон 

нигезендҽ.» 

14. Граждан муниципаль берҽмлекнең контроль-хисап органы рҽисе, рҽис 

урынбасары һҽм аудиторы вазыйфасына, ҽ муниципаль хезмҽткҽр якын туганлык 

яисҽ үзлеклҽре (ата-анасы, хатыны, балалары, бертуган, сеңеллҽре, шулай ук 

бертуган, сеңеллҽре, ата-аналары, балалары, балалары) очрагында муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы рҽисе, муниципаль берҽмлек башлыгы, җирле 

администрация башлыгы, суд һҽм хокук саклау органнары җитҽкчелҽре 

вазыйфаларын били алмый.» 

1.15. 75 статьяның 4 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: «Кеше һҽм 

граждан хокукларына, иреклҽренҽ һҽм бурычларына кагылышлы, гамҽлгҽ куючы 

Район булган оешмаларның хокукый статусын билгели торган муниципаль 

норматив хокукый актлар, шулай ук җирле үзидарҽ органнары арасында төзелҽ 

торган килешүлҽр рҽсми басылып чыкканнан соң (халыкка игълан итү) үз көченҽ 

керҽ. 

Муниципаль хокукый актны яки җирле үзидарҽ органнары арасында төзелгҽн 

Килешүне рҽсми бастырып чыгару булып аның тулы текстын массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында - «Маяк» газетасында (алга таба Текст Буенча - бастырып чыгару) 

беренче бастырып чыгару санала. 

Муниципаль хокукый актларны һҽм килешүлҽрне рҽсми бастырып чыгару 

(халыкка җиткерү) өчен җирле үзидарҽ органнары шулай ук челтҽр басмасыннан 

файдаланырга хокуклы: 

- районның рҽсми сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль 

берҽмлеклҽре порталында Интернет мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ 

түбҽндҽге адрес буенча: http://aznakayevo.tatar.ru урнаштыру юлы белҽн  халыкка 

игълан итҽргҽ. 

http://aznakayevo.tatar.ru/


Рҽсми челтҽр басмасында муниципаль хокукый актның тулы тексты басылып 

чыккан (урнаштырган) очракта, күлҽмле график һҽм таблица итеп бирелгҽн 

кушымталары бастырылмаса да ярый.»; 

1.16. 3статья 93 пунктына түбҽндҽге эчтҽлекле абзац өстҽргҽ: 

«Муниципаль берҽмлек башлыгы муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органы рҽисе вҽкалҽтлҽрен үтҽгҽн очракта, муниципаль берҽмлек башлыгының 

тавышы муниципаль берҽмлек уставын, муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органы депутаты тавышы буларак муниципаль берҽмлек Уставына үзгҽрешлҽр һҽм 

өстҽмҽлҽр кертү турында муниципаль хокукый акт кабул иткҽндҽ исҽпкҽ алына.». 

2. Дҽүлҽт теркҽвенҽ алынганнан соң ҽлеге карарны «Татарстан 

Республикасының хокукый мҽгълүмат» рҽсми порталында түбҽндҽге адрес буенча 

урнаштыру юлы белҽн халыкка җиткерергҽ: http://pravo.tatarstan.ru һҽм Азнакай 

муниципаль районының Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге 

рҽсми сайтында http:// aznakyevo.tatarstan.ru. адресы буенча урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карар рҽсми халыкка игълан ителгҽннҽн соң үз көченҽ керҽ. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Азнакай муниципаль район 

Советының законлылык, хокук тҽртибе, депутат этикасы һҽм җирле үзидарҽ 

мҽсьҽлҽлҽре буенча даими комиссиягҽ йөклҽргҽ. 

 

 

     Рҽис                                                                                    М.З. Шҽйдуллин 


