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ПОСТАНОВЛЕНИЕ               КАРАР                                                      
 

 «___22___» _____03____ 2019 ел                                                               № ___69___ 

 
Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында муниципаль норматив 
хокукый актлар проектларының җайга салу 
йогынтысын бәяләүне үткәрү һәм муниципаль 
норматив хокукый актларга экспертиза ясау 
турындагы нигезләмә турында " 2018 елның 1 
июнендәге 118 номерлы карары белән расланган 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районында муниципаль норматив хокукый актлар 
проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне 
үткәрү һәм Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында муниципаль норматив 
хокукый актларга экспертиза ясау турындагы 
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында 
 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны, 
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-
ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законын, «Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне үткәрү һәм 
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларына экспертиза ясау тәртибе 
турында» 2014 елның 7 мартындагы 14-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
Законын гамәлгә ашыру, муниципаль идарә процессларының нәтиҗәлелеген арттыру 
һәм җайга салу максатыннан карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль 
норматив хокукый актлар проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне үткәрү 
һәм муниципаль норматив хокукый актларга экспертиза ясау турындагы нигезләмә 
турында» 2018 елның 1 июнендәге 118 номерлы карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль норматив хокукый актлар 
проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру һәм муниципаль норматив 
хокукый актларга экспертиза ясау турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

1.1. 1 бүлекчәнең 4 пунктын төшереп калдырырга; 
1.2. 1 башлыкның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
"Азнакай муниципаль районының эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеге 

субъектлары өчен муниципаль норматив хокукый актларда каралган вазыйфаларны 
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яңа яисә үзгәртүче муниципаль норматив хокукый актлары проектлары җайга салу 
йогынтысын бәяләүдән тыш, бәяләнергә тиеш: 

1) җирле салымнарны һәм җыемнарны юкка чыгара торган, үзгәртүче, 
туктатучы Азнакай район Советы норматив хокукый актлары проектлары; 

2) бюджет-хокук мөнәсәбәтләрен җайга салучы Азнакай районы Советы 
норматив хокукый актлары проектлары.» 

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-
телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 
http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 

Җитәкче                                                                                       А.Х. Шәмсетдинов 
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