
 

 

Татарстан РеспубликасыАзнакай район Советы 

КАРАРЫ 
 Азнакай шәһәре №309-41  «12» декабрь 2019 ел 

 

 

Азнакай район Советының 2010 елның 22 июнендәге 335-

47 номерлы «Азнакай район Советы норматив хокукый 

актларына һәм норматив хокук актлары проектларына 

коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибе турында» 

карары белән расланган, Азнакай муниципаль районының 

норматив хокукый актларына, норматив хокукый актлар 

проектларына, коррупциягә каршы экспертиза үткәрү 

тәртибенә үзгәрешләр кертү турында  

норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар 

проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү 

тәртибенә үзгәрешләр кертү турында (22.09.2010 №348-50, 

15.03.2012 №120-18,  12.08.2014 №317-45,  22.03.2017 

№106-17, 13.12.2018 №227-32) 

 

 

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 

2019 елның 29 ноябрендәге 02-01-19/1519-6-2019 номерлы «Ачыкланган 

коррупциоген факторны бетерү максатларында норматив хокукый актны үзгәртү 

турында»гы таләбен исәпкә алып, 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар итте: 

1. В Азнакай район Советының 2010 елның 22 июнендәге 335-47 номерлы 

«Азнакай район Советы норматив хокукый актларына һәм норматив хокук 

актлары проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибе турында» 

карары белән расланган, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый 

актларына, норматив хокукый актлар проектларына, коррупциягә каршы 

экспертиза үткәрү тәртибенә үзгәрешләр кертү турында норматив хокукый 

актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы 

экспертиза үткәрү тәртибенә (22.09.2010 №348-50, 15.03.2012 №120-18,  

12.08.2014 №317-45,  22.03.2017 №106-17, 13.12.2018 №227-32) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 



1.1. 7 пункт үз көчен югалткан дип танырга. 

1.2. Тәртипнең 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21 

пунктларын  7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 15.1,16, 17, 18, 19, 20 пунктлар дип 

санарга. 

2. 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-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http: //aznakayevo. tatar. ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай район Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре 

буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

 

 

 

 

 

Рәис                                                                                        М.З. Шәйдуллин 


