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Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы «Югары Чыршылы авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2018 елның 29 июлендәге 244-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә шәһәр, авыл җирлеге, муниципаль район, шәһәр округы, 

шәһәр округы җирле үзидарә органнарының шәһәр эчендәге эшләр, шәһәр 

округы шәһәр округы җирле үзидарә органнарының кулланучылар 

хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыруга хокуклары өлешендә» 

Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында «2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы,» 

Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында" 78-80 Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы «Югары Чыршылы авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы Югары Чыршылы авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Сарман муниципаль районы Югары Чыршылы авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Югары 

Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» гы Карары проектын (1 нче кушымта) хупларга 

һәм халык алдында тыңлаулар үткәрүгә чыгарырга. 

2. Раслау: 

– Сарман муниципаль районы  Югары Чыршылы авыл җирлеге 

Советының "Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Югары 

Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» карар проекты буенча гражданнарның 

тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче кушымта); 

– Сарман муниципаль районы  Югары Чыршылы авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Югары 

Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү 

тәртибе (3 нче кушымта). 



3. Сарман муниципаль районы Югары Чыршылы авыл җирлеге Советының 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Югары Чыршылы 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм  

 


