
 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 

 

Азнакай шәһәре № 275-38                        «20» август 2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 

28.05.2012 ел №154-21 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр 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 

редакциясендә) 

     

Федераль законнардагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә, Татарстан Республикасы 

«Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставының 92, 93 

статьяларына таянып, 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

 

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

карары белән расланган Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 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 

редакциясендә) карар проектын кабул итәргә (№1 кушымта). 

2. Әлеге карарны «Маяк» район газетасында, «Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында» http://pravo.tatarstan.ru  веб-адресы буенча 

бастырырга һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет - 

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3.  Әлеге карарның үтәлешен Азнакай муниципаль район Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча 

даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

       Рәис                                                                                    М.З. Шәйдуллин 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советы карарына 1 нче кушымта 

  «_____» ________  2019  №______ 

 

 

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

карары белән расланган Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге 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 редакциясендә) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 7 статьяның 1 өлешендәге 5 пунктында «муниципаль район чикләрендә 

торак пунктлардан читтә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын саклап калган 

өчен» сүзләрен «юл хәрәкәтен оештыру» сүзләренә өстәргә; 

1.2. 7 статьяның 1 өлешендәге 15 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«15) тиешле муниципаль районнар территорияләрендә каты коммуналь 

калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю), җыю, транспортлау, эшкәртү, 

утильләштерү, зарарсызландыру, күмү эшчәнлеген оештыруда катнашу;»; 

1.3. 7 статьяның 1 өлешендәге 38 пунктына «хокук» сүзеннән соң «аз санлы 

халыклар һәм башкалар» сүзләреннән өстәргә; 

1.4. 7 статьяның 1 пунктындагы 41 пунктчасы «күчемсез милек дәүләт 

кадастры» сүзләрен кадастр эшчәнлеге «сүзләренә алмаштырырга»; 

1.5. 8 статьяның 1 өлешендәге 11 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«11. федераль законнар белән билгеләнгән тәртиптә һәм шартларда оешмалар 

тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләүне оештыру өчен шартлар 

тудыру, шулай ук ведомство буйсынуындагы оешмалар җитәкчеләре эшчәнлеген 

бәяләгәндә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләү 

нәтиҗәләрен куллану һәм, федераль законнар нигезендә, оешмалар тарафыннан 

хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре буенча ачыкланган 

җитешсезлекләрне бетерү буенча чаралар күрүне контрольдә тоту;» 

1.6. 8 статьяның 1 өлешен түбәндәге эчтәлекле 14 пункт өстәргә: 

«14. «кулланучылар хокукларын яклау турында " 1992 елның 7 февралендәге 

2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын 

яклау чараларын гамәлгә ашыру.»; 

1.7. 8 статьяның 1 өлешендәге 11 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«федераль законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм шартларда оешмалар 

тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләүне оештыру өчен шартлар 

тудыру, шулай ук ведомство буйсынуындагы оешмалар җитәкчеләре эшчәнлеген 

бәяләгәндә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләү 

нәтиҗәләрен куллану һәм, федераль законнар нигезендә, оешмалар тарафыннан 

хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре буенча ачыкланган 

җитешсезлекләрне бетерү буенча чаралар күрүне контрольдә тоту;»; 

1.8. 15 статьяның 1 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«1. Территориаль иҗтимагый үзидарә астында гражданнарны җирлек, 

федераль әһәмияттәге шәһәр, шәһәр округы, шәһәр эчендәге район территориясендә, 

шулай ук җирлекара территориясендә урнашкан торак пунктларда (яисә аларның 

территориясендә) яшәү урыны буенча мөстәкыйль рәвештә һәм җирле әһәмияткә ия 

мәсьәләләр буенча үз инициативаларын гамәлгә ашыру өчен үз җаваплылыгы 

астында оештыру күздә тотыла. 

Районда территориаль иҗтимагый үзидарә турыдан-туры гражданнар 

җыелышлары һәм конференцияләре үткәрү юлы белән, шулай ук территориаль 

иҗтимагый үзидарә органнарын төзү юлы белән гамәлгә ашырыла. 

Территориаль иҗтимагый үзидарә территориаль иҗтимагый үзидарә уставын 

теркәү вакытыннан бирле тиешле җирлекнең, федераль әһәмияттәге шәһәрнең 

шәһәр эчендәге территориясе, муниципаль округ, шәһәр округы, шәһәр эче районы, 

муниципаль районның вәкаләтле органы тарафыннан гамәлгә куелган дип санала. 

Территориаль иҗтимагый үзидарә уставын теркәү тәртибе муниципаль берәмлек 

уставы һәм (яисә) муниципаль берәмлек вәкиллекле органының норматив хокукый 

актлары белән билгеләнә.»; 

1.9. 15 статьяның 3 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория 

чикләре Тиешле территориядә яшәүче халык, җирлекнең вәкиллекле органы, 

федераль әһәмияттәге шәһәрнең шәһәр эчендәге территориясе, шәһәр округы, шәһәр 

эче районы, ә авылара территориядә урнашкан торак пунктларда (яисә аларның 

территориясенең бер өлешендә) - муниципаль районның вәкиллекле органы 

тәкъдиме буенча билгеләнә.»; 

1.10. 16 статьяның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«16 Статья. Җәмәгать тыңлаулары, ачык тыңлаулар»; 

1.11. 16 статьяның 3 өлешендәге 3 пункты үз көчен югалткан дип танырга; 

1.12. 16 статьяга түбәндәге эчтәлекле 3.1 пункт өстәргә: 

«3.1. Генераль планнар проектлары, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләре проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территорияләрне 

ызанлау кагыйдәләре проектлары, күрсәтелгән документларның берсенә үзгәрешләр 

кертүне күздә тоткан проектлар, җир кишәрлегеннән яки капиталь төзелеш 

объектыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турындагы 

карар проектларына, рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читләштерүгә рөхсәт бирү турындагы 

карар проектларына үзгәрешләр кертүне күздә тота торган проектлар буенча, җир 

кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан башка төргә 

файдалануның рөхсәт ителгән төрен үзгәртү мәсьәләләре буенча, расланган җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре булмаганда, җәмәгатьчелек фикер алышулары 

яисә гавами тыңлаулар үткәрелә, аларны оештыру һәм үткәрү тәртибе, шәһәр 

төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар нигезләмәләрен исәпкә алып, муниципаль 

берәмлек уставы һәм (яисә) муниципаль берәмлек вәкиллекле органының норматив 

хокукый акты белән билгеләнә. 

1.13. 16 статьяның 11 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«11. Гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыру тәртибе муниципаль берәмлек 

уставы һәм (яисә) муниципаль берәмлек вәкиллекле органының норматив хокукый 

актлары белән билгеләнә һәм гавами тыңлаулар үткәрү вакыты һәм урыны турында 

муниципаль берәмлек халкына алдан хәбәр итүне, муниципаль хокукый акт проекты 

белән алдан танышуны, муниципаль берәмлек халкының гавами тыңлауларында 



катнашуын тәэмин итә торган башка чараларны, кабул ителгән карарларның 

дәлилләнгән нигезләмәсен дә кертеп, гавами тыңлаулар нәтиҗәләрен бастырып 

чыгаруны (халыкка җиткерүне) күздә тотарга тиеш.»; 

1.14. 27 статьяның 5 пунктындагы 7 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә: 

"Депутат, җирле үзидарәнең сайлау органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты «коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законда һәм башка федераль законнарда 

билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, вазыйфаларны үтәргә тиеш. Җирле 

үзидарәнең сайланулы органы депутаты, әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы 

вазыйфаи заты вәкаләтләре " коррупциягә каршы тору турында «2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законда,» дәүләт Вазыйфаларын биләүче 

затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен 

тикшереп тору турында «2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль 

законда,» аерым категория затларга счет ачарга һәм аларга ия булуны тыю турында 

«2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законда ("аерым категория 

затларга), Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил 

банкларында акча һәм кыйммәтле әйберләрне сакларга, чит ил финанс 

инструментларына ия булырга һәм (яки) алардан файдаланырга.»; 

1.15. 27 статьга түбәндәге эчтәлекле 6; 6.1; 6.2. пунктлары өстәргә: 

«6. Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендә депутат, җирле үзидарәнең 

сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты 

тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү 

Россия Федерациясе субъектының югары вазыйфаи заты (Россия Федерациясе 

субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесе) карары белән 

билгеләнгән тәртиптә үткәрелә. 

 6.1. Җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи затына, үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында дөрес яки тулы булмаган мәгълүмат биргәнгә, 

шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 

чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр 

биргәнгә кадәр әлеге мәгълүматларны бозган очракта, түбәндәге җаваплылык 

чаралары күрелергә мөмкин: 

1) кисәтү; 

2) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең 

сайланулы органы әгъзасын үз вазыйфаларыннан, җирле үзидарәнең сайланулы 

органында вазыйфалардан азат итү, муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 

органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында аның вәкаләтләре вакыты 

тәмамланганчы вазыйфалар биләү хокукыннан мәхрүм итеп, муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 

вазыйфалардан азат итү; 

3) вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашырудан азат итү, аның вәкаләтләре 

вакыты туктатылганчы, вәкаләтләрен даими нигездә башкару хокукыннан мәхрүм 

итеп, даими нигездә гамәлгә ашырудан азат итү; 

4) вәкаләтләре срогы тәмамланганчы муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 

органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфаларны биләүне тыю; 

5) вәкаләтләре срогы тәмамланганчы вәкаләтләрне даими нигездә үтәүне тыю .                 



6.2. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына 6.1 пунктчасында күрсәтелгән җаваплылык 

чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе Россия Федерациясе субъекты 

законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә.»; 

1.16. 39 статьяга түбәндәге эчтәлекле 5 өлеш өстәргә: 

«5. Муниципаль берәмлек башлыгы хәлиткеч тавыш бирү хокукы белән 

муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы рәисе вәкаләтләрен үтәсә, муниципаль 

берәмлек башлыгы тавышы муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты 

тавышы буларак муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы карарларын кабул 

иткәндә исәпкә алына.»; 

1.17. 43 статьяны түбәндәге эчтәлекеле 7.-7.3 абзацлар белән 

тулыландырырга:  
«7. Район Башлыгы урынбасары хокуклы түгел: 

1) 1) шәхсән яисә ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерциячел оешма белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган 

оешма белән (Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре советы 

идарәсендә, башка муниципаль берәмлекләр берләшмәләрендә, сәяси партиядә, 

Профсоюзда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән катнашудан, съездда (конференциядә) 

яки башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, 

күчемсез милек милек милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында 

катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе 

Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез 

катнашудан тыш; муниципаль хокукый актлар нигезендә, муниципаль берәмлек 

исеменнән муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталында катнашу 

өлеше) белән идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә кую тәртибен билгели торган 

муниципаль хокукый актлар нигезендә, гамәлгә куючы (акционер, катнашучы) 

муниципаль берәмлек булган оешманың идарә һәм ревизия комиссиясе 

органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тапшыру; 

федераль законнарда каралган башка очракларда; 

2) укытучылык, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш, бүтән түләүле 

эшчәнлек белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылык, фәнни һәм башка 

иҗади эшчәнлек, Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яисә Россия 

Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, бары тик чит дәүләтләр, 

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

затлар хисабына  финанслана алмый.; 

3) Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия Федерациясе 

законнарында башкасы каралмаган булса, идарә итү органнары, Попечительләр яки 

күзәтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган 

оешмаларның башка органнары һәм Россия Федерациясе территориясендә эш итүче 

аларның структур бүлекчәләре составына керергә. 

7.1. Депутат, җирле үзидарәнең сайлау органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфаны биләүче башка зат «коррупциягә 

каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон 

һәм башка федераль законнар белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, 

бурычларны үтәргә тиеш. Җирле үзидарәнең сайланулы органы депутаты, әгъзасы, 

җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфаны биләүче 

башка затның вәкаләтләре «коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законда, «дәүләт Вазыйфаларын биләүче 



затларның һәм башка затларның чыгымнарының керемнәренә туры килүен 

тикшереп тору турында " 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль 

законда билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәгән очракта 

вакытыннан алда туктатыла.», «Аерым категория затларга Россия Федерациясе 

территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачарга 

һәм аларга ия булуны, акча һәм кыйммәтләрне саклауны, чит ил финанс 

инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалануны тыю турында " 2013 

елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белән. 

7.2. Җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи затына, үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында дөрес яки тулы булмаган мәгълүмат биргәнгә, 

шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 

чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр 

биргәнгә кадәр әлеге мәгълүматларны бозган очракта, түбәндәге җаваплылык 

чаралары күрелергә мөмкин: 

1) кисәтү; 

2) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең 

сайланулы органы әгъзасын үз вазыйфаларыннан, җирле үзидарәнең сайланулы 

органында вазыйфалардан азат итү, муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 

органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында аның вәкаләтләре вакыты 

тәмамланганчы вазыйфалар биләү хокукыннан мәхрүм итеп, муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 

вазыйфалардан азат итү; 

3)вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашырудан азат итү, аның вәкаләтләре 

вакыты туктатылганчы, вәкаләтләрен даими нигездә башкару хокукыннан мәхрүм 

итеп, даими нигездә гамәлгә ашырудан азат итү; 

4) вәкаләтләре срогы тәмамланганчы муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 

органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфаларны биләүне тыю; 

5) вәкаләтләр срогы тәмамланганчы вәкаләтләрне даими нигездә үтәүне тыю. 

7.3. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына 7.2 пунктчасында күрсәтелгән җаваплылык 

чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе. 1.Россия Федерациясе 

субъекты законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә.»; 

1.18. 46 статьяның 1 өлешендәге 7 пунктының 13 абзацында «хокук» 

сүзеннән соң  «аз санлы халыклар һәм башкалар» сүзләренә өстәргә; 

1.19. 46 статьяның 1 пунктындагы 2 пунктчасының 10 абзацы үз көчен 

югалткан дип танырга; 

1.20. 46 статьяның 1 өлешендәге 5 пунктының 10 абзацында «иреклелек» 

сүзләреннән соң «(волонтерлыкка «) сүзен өстәргә»; 

1.21. 75 статьяның 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Гамәлгә куючысы Район булган оешмаларның хокукый статусын, шулай ук 

җирле үзидарә органнары арасында төзелә торган килешүләр кеше һәм граждан 

хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына кагылышлы муниципаль норматив 

хокукый актлар рәсми басылып чыкканнан (халыкка җиткерелгәннән) соң үз көченә 

керә. 

Муниципаль хокукый актны яисә җирле үзидарә органнары арасында төзелгән 

Килешүне рәсми бастырып чыгару булып аның тулы текстын массакүләм мәгълүмат 



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

чыгару санала. 

Муниципаль хокукый актларны һәм килешүләрне рәсми бастырып чыгару 

(халыкка җиткерү) өчен җирле үзидарә органнары шулай ук челтәрле басмадан 

файдаланырга хокуклы: 

- халыкка хәбәр итү юлы белән районның рәсми сайтында Татарстан 

Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында Интернет-мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштыру. http://aznakayevo.tatar.ru; 

- «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» 

урнаштыру веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

Муниципаль хокукый актның тулы тексты басылып чыккан (урнаштырылган) 

очракта рәсми челтәр басмасында күләмле график һәм аңа таблица кушымталары 

басмада китерелмәскә мөмкин.»; 

1.22. 93 статьяның 3 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Муниципаль берәмлек башлыгы муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 

органы рәисе вәкаләтләрен үтәгән очракта, муниципаль берәмлек башлыгы тавышы 

муниципаль берәмлек уставын, муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы 

депутаты тавышы буларак муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый акт кабул иткәндә исәпкә алына.». 

2. Дәүләт теркәвеннән соң әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүматының рәсми порталында түбәндәге веб-адрес: http://pravo.tatarstan.ru 

буенча урнаштыру юлы белән игълан итәргә һәм Азнакай муниципаль районының 

Интернет-мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында 

aznakyevo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча урнаштырырга. 

3. Әлеге карар рәсми рәвештә халыкка җиткерелгәннән соң үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен Азнакай муниципаль район Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча 

даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Рәис                                                                                             М.З. Шәйдуллин 

http://aznakayevo.tatar.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

