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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Советының 2017 елның 9 ноябрендәге «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районында 

гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау һәм гражданнарны 

шәхси кабул итүне тәэмин итү нигезләмәсе турында» 

146-22 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районында 

гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау һәм гражданнарны 

шәхси кабул итүне тәэмин итү буенча Нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

««Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2018 елның 27 декабрендәге 528-ФЗ номерлы Федераль законга 

үзгәрешләр кертү, миграция өлкәсендә һәм эчке эшләр өлкәсендә дәүләт идарәсен 

үзгәртеп коруга бәйле рәвештә «Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-

икътисадый үсеш территорияләре турында» Федераль законның 22 статьясындагы 

2 өлешенең 2 пунктының үз көчен югалтуын тану хакында, миграция һәм эчке 

эшләр өлкәсендә дәүләт идарәсен үзгәртеп коруга бәйле рәвештә «Россия 

Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре турында» 

Федераль законның 22 статьясындагы 2 өлешенең 2 пунктының үз көчен 

югалтуын тану нигезендә 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының 2017 

елның 9 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 

гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау һәм гражданнарны шәхси кабул итүне тәэмин 

итү нигезләмәсе турында» 146-22 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районында гражданнар мөрәҗәгатьләрен 

карау һәм гражданнарны шәхси кабул итүне тәэмин итү буенча Нигезләмәгә 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.4 пунктны түбәндәге эчтәлекле 1.4.1 пунктчасы белән тулыландырырга: 



"1.4.1. Миграция өлкәсендә Россия Федерациясе законнарын ихтимал бозу 

фактлары турында мәгълүматны үз эченә алган язма мөрәҗәгать Эчке эшләр 

өлкәсендә федераль башкарма хакимият органының территориаль органына һәм 

Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы 

җитәкчесенә (Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары 

башкарма органы җитәкчесенә) мөрәҗәгать җибәргән гражданга мөрәҗәгатьне 

яңадан җайга салу турында, «Россия Федерациясе гражданнарының 

мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында " 59-ФЗ номерлы Федераль законның 11 

статьясындагы 4 өлешендә күрсәтелгән очрактан тыш, биш көн эчендә җибәрелә»; 

2.10. пунктның  «б»  пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

« б) Мөрәҗәгатьне карау өчен башка дәүләт органнарында, җирле үзидарә 

органнарында һәм башка вазыйфаи затлардан, судлардан, дознания 

органнарыннан һәм алдан тикшерү органнарыннан тыш, кирәкле документларны 

һәм материалларны электрон формада соратып ала»; 

 1.7. пунктның 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«1.7. Язма мөрәҗәгатьтә мөрәҗәгать җибәргән гражданның фамилиясе яисә 

җавап җибәрелергә тиешле почта адресы күрсәтелмәгән очракта, мөрәҗәгатькә 

җавап бирелми. Күрсәтелгән мөрәҗәгатьтә әзерләнә торган, кылынган яки 

хокукка каршы камил эшчәнлек турында, шулай ук әзерли торган, кылына яки 

кылына торган зат турында мәгълүмат бар икән, мөрәҗәгать аның компетенциясе 

нигезендә дәүләт органына җибәрелергә тиеш.». 

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 http://aznakayevo.tatar.ru. веб-адресы буенча 

урнаштырырга 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук тәртибе, 

депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссиягә 

йөкләргә. 

Рәис                             М.З.Шәйдуллин 
 

 

 

 



 

 

 


