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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          КАРАР                                                      
 
 «10» декабрь 2019 ел                                                                  № 354 
 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2011 
елның 16 маендагы 139 номерлы «Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең норматив хокукый 
актларына һәм норматив хокук актлары проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза үткәрү турында» карары белән 
расланган Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең норматив хокукый актларына һәм норматив 
хокукый акт проектларына коррупциягә каршы экспертиза 
үткәрү тәртибенә үзгәрешләр кертү турында 
(22.12.2012 №38,  29.07.2014 №147 карарлар редакциясендә) 
 

2009 елның 17 июлендәге «Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый 
актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында»гы 172-ФЗ номерлы 
Федераль законны үтәү йөзеннән, Азнакай шәһәр прокуратурасының «Ачыкланган 
коррупциоген факторны бетерү максатларында норматив хокукый актны үзгәртү турында» 
2019 елның 29 ноябрендәге  02-01-19/1519-2019 номерлы таләпләрен исәпкә алып карар 
бирә: 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2011 елның 16 маендагы 
139 номерлы «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең норматив 
хокукый актларына һәм норматив хокук актлары проектларына коррупциягә каршы 
экспертиза үткәрү турында» карары белән расланган Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең норматив хокукый актларына һәм норматив хокукый 
акт проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибенә (22.12.2012 №38,  
29.07.2014 №147 карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 6 пунктны үз көчен югалткан дип танырга; 
1.2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 пунктларны 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 пунктлар дип санарга.. 
3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-
коммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 
http://aznakaevo.tatar.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

          Җитәкче                                                                                   А.Х. Шәмсетдинов 
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