
         

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 

 

Азнакай шәһәре                    №261-36                  «23» май 2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы авыл җирлекләре җирле үзидарә 

органнарына җирле әһәмияттәге аерым 

мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләре өлешен тапшыру 

турында Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советының 2015 елның 15 июнендәге 365-53 

номерлы карары белән расланган карарның үз көчен 

югалтуын тану хакында 

 

Азнакай район Советы карарларының кабатлануын булдырмау 

максатларында, 

       Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

 

1. Азнакай район Советының түбәндәге  карарлары үз көчен югалткан дип 

танырга: 

- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы авыл җирлекләре 

җирле үзидарә органнарына җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү 

вәкаләтләре өлешен тапшыру турында» 2015 ел, 15 июнь, 365-53 нче карары»; 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы авыл җирлекләре җирле 

үзидарә органнарына җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләре 

өлешен тапшыру турында " 2015 елның 15 июнендәге 3658-53 номерлы карарына 

үзгәреш кертү хакында»22.03.2017 №105-17 карары»; 

- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы авыл җирлекләре 

җирле үзидарә органнарына җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү 

вәкаләтләре өлешен тапшыру турында» 2015 елның 15 июнендәге 365-53 номерлы 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карарына (2017 елның 22 

мартындагы 105-17 номерлы карар редакциясендә) үзгәрешләр кертү хакында 

29.09.2017 ел №138-21карары; 

- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы авыл җирлекләре җирле 

үзидарә органнарына җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча 

вәкаләтләр өлешен тапшыру турында «2015 елның 15 июнендәге 365-53 номерлы 

карарына (2017 елның 22 мартындагы 105-17 номерлы карар редакциясендә) 



үзгәрешләр кертү хакында» 2017 елның 29 сентябрендәге 138-21 номерлы карарын 

гамәлдән чыгару турында» 09.11.2017 ел №254-22 карары. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» 

мәгълүмат-коммуникация челтәрендә  : http://aznakayevo.tatar.ru. адресы буенча 

урнаштырырга 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Азнакай район Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре 

буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 

          Рәис                                               М.З.Шәйдуллин 

 

 


