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Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл
жирлеге Советыныц 2017 елныц 15 маендагы 4-20 номерлы карары белэн

расланган Татарстан Республикасы N{амадыш муниципаль раЙоны п{ирле yзидарэ
органнарында муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын оештыру hэм

алып бuру тэртибе турындагы Нигезлэмэгэ yзгэрешлэр haM остэмэлэр кертy
хакында

<Татарстан Республикасы муниципаJIь норматив хокукый актлары регистflы
1'Урында)) 2009 елныц 9 февралендаге 14-ТРЗ номерлы Татарстан РеспубликаOы
Законы hэм <Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актла])ы

реГистры турында (Татарстан Республикасы Законыныц З hэм 4 статъяларына
yЗГарешлэр KepTy хакында)>20|9 елныц 9 декабрендэге 97-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы нигезендэ Татарстан Республикасы Мамадъiш муниципаль

районы Коек-Ерыкса авыл х{ирлеге Советы КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1.Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса

авыл }кирлеге Советыныц 20l7 елньiц 15 маендагы 4-20 номерлы Kapapbi белон
расланган Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль раЙоны жирле yзидарэ
органнарында муниципаль норматив хокlzкътЙ актлар реестрларын оештыру hlэм
алып бару тэртибе турында Нигезлэtлtага тyбэндаге yзгорешлэр hэм остэмэлор
керТерГЭ: 

- F l1.1. З.2 пунктчасына тубанлэге эчтэлекле абзац остэргэ: I

<Муниципаль норматив хокуttый аI(тлар rtабул ителгэн (бастырr,Iп
ЧыГарылган) коннэн алып 10 эш коне эLlендэ Татарстан Республикасы N4амадьrш
муЕIиципаль раЙоны щирле Yзидарэ органнарында муниципаль норматив хокукLIЙ
аКТЛар реестрларын алып баруга вакалатле вакил тарафыннан вэкалотле органга
rrqибарелэ. 

.

Муниципаль норматив хокукый акт Татарстан Республикасы хокукый
могълyматыныц рэсми портальiнда (ргачо.tаtагstап,rr-r) кабул ителгэннэн алып 10
Эш коне эLIендо расми басылып чыккан (халыкка иьлан ителу) очракта аI{ы
вэкалэтле органга щибэру талэп ителми.);

1 ,2. З пунктны тyбэндэге эчтэлекле 3.4 пункты белэн тулыландырырга:

((3.4. N4униципалъ норматив хокукый акт белэн б.р yK вакытта Татарстрн
Республикасы N4амадыш муниципаль районы х(ирле yзидарэ органнарын|да
муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын алып баруга вэкалэтле вокил
муниципаль норматив хокукый актныЕ{ барлык рэсми басылып чыгу (халыкка



ИЬЛаН ИТеЛY) халыкка чыганаклары hэм даталары турында белешмалэрне
lцибэрэ.

МУниципаль норматив хокукый акт Татарстан Республикасы N{амадь,rш
МУнИцИПаль раЙоны Советыныц 201] елныц 15 маенда кабул ителгон N'9 4-D0
карары белэн расланган Татарстан Республикасы Мамадыш муниципалъ районы
щирЛе yзидарэ органнарында муниципаль норматив хокукый актлар peecTpLIH
алып бuру тэртибе турында Нигезламонец З.2 пунктчасыныц икенче абзаIlы
нигезендэ вэкалотле органга хqибэрелмэгэн очракта, муниципаль норматив
хокУкыЙ акт <Татарстан Республикасы хокукыЙ мэгълyматыныц рэс]ии
порталында)) (pravo,tatarstan.ru) росми бастырып чыгарганнан (халыкка игьлан
ителгэн) альiп 10 эш коне эчендэ, муниципалъ норматив хокукыЙ актларныц
барлык башка росми басылып чыгу (халыкка иьлан ителу) чыганаклары hoM
ДаТаЛары турындагы белешмэлэр кYрсэтелгон вакыт эчендэ элеге порталга
Урнаштырьiлмаса, Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль раЙоны )цирле
yЗидара органнарында муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын алIJп
баруга вэкалотле вокил тарафыннан мондьтй белешмэлар дэ щибэрелэ.

N4униципаль норматив хокукый акт Татарстан Республикасы Мuruдu|,-
МУНИциПаль раЙоны Коек-Ерыкса авыл )цирлеге советыныц 2017 елныц 15 маенда
кабул ителген NЬ 4-20 карары белэн расланган Татарстан Республикасы Мамадьtш
МУниципаль раЙоны жирле Yзидарэ органнарында муниципаль норматив хокукr,lЙ
аКТЛар реесТрын алып бару тэртибе турында Нигезлэмэнец З.2 пунктчасыныц
икенче абзацында кyрсотелгэн вакыт чыкканнан соц рэсми басылып чыккан
(халыкка игълан ителгэн) очракта, расми басылып чыгу (халыкка иьлан ител.у)
Чыганакларь1 haM даталары турында белешмэлэр, "Татарстан Республикасы
хокУкыЙ магълyматыныц рэсми пор,галы" (pravo.tatarstan.ru) басылып чьlгу
(халыкка игълан ителу) турындагы белешмэлэрдан тыш, аныц рэсми басылып
чыккан (халыкка иьлан ителгэн) коненнэн алып 10 эш коненнен де соцга
калмыйча, вэкалетле органга щибэрела.

Татарстан Республикась1 N4амадцш муниципаль районы муниципа,ль
берэмлеге х(ирле yзидарэ органнарьiнда муниципаль норматив хокукый u*rrfup

реестрларын алып баруга вэкалэтле органга росми басылып чыккан (халыкка
х{иткерелгэн) коннэн соц 10 эш KoHeHHэI-t дё соцга калмыйча щибэрелэ.

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы щирле yзидарэ
органнарында муницилаль норматив хокукый актлар реестрларын алып баруга
вокалатле орган запросы буенча 15 кон эченда бастырып чыгару чыганагы булган
басма чаралардагы публикациялэренец yзе раслаган кyчермэлэрен вэкаJIэтле
органга rцибэрэлор.>, . .

2.Олеге карарны могълyмат стендларьiнда hэм N4амадьтш муниципаль
раЙоныныц marTadysh.tatarstan.ru рэсми сайтъiнда,Татарстан Республикасы
хокукыЙ мэьлyматыньiц расми порталыllда (pгavo.tatarstan.ru). урнаштыру юJхы
белэн халыкка игълан итэргэ.

3.елеге карар росми басылып чыккан кffiЕяЁз_,коченэ керэ.
4.Олеге карарн ыц yтэлешен -"".7фffi"'+Вф;ь1 ТатарЙан РеспублипuЪо,
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