
Республика Татарстан  

Сармановский муниципальный 

район    Карашай Сакловское 

сельское поселение 
 423378 ул.Ленина д.100  с.Карашай 

Саклово Телефон: 885559 4-92-18 

 

ИНН 1636005581    КПП 163601001 

ОГРН 1061687003070 
ОКАТО 92253828000 

 Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы Карашай 

Саклау авыл жирлеге   
 423378 ,Карашай Саклау авылы, Ленин 

ур.100 йорты Телефон: 885559 4-92-18 

 

 

ИНН 1636005581        КПП 163601001 

ОГРН 1061687003070 
ОКАТО 92253828000 
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Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы «Карашай-Саклау 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 «Карашай-Саклау авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Карашай-Саклау авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Сарман муниципаль районы Карашай-Саклау авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

«Карашай-Саклау 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 Карашай-Саклау авыл җирлеге 

Советының "Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

«Карашай-Саклау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар проекты буенча 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче кушымта); 

– Сарман муниципаль районы Карашай-Саклау авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

«Карашай-Саклау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 нче кушымта). 

3. Сарман муниципаль районы Карашай-Саклау авыл җирлеге 

Советының Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 



кертү турында» карар проекты буенча килгән тәкъдимнәрне исәпкә алу, 

гомумиләштерү һәм карап тикшерү буенча эшче төркем төзү: 

1) Хосниева В.В. – төркем җитәкчесе; 

2) Ахметшин Ф.С. төркем әгъзасы; 

3) Зайниев Р.Ш.- төркем әгъзасы; 

4) Фахразиева Г.Ф.- төркем әгъзасы; 

5) Эхмэтшина Д.М. - төркем әгъзасы. 

 Сарман муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы 

Сарман муниципаль районы «Карашай-Саклау авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карары 

проекты буенча 2018 елның 27 декабрендә 14.00 сәгатьтә Карашай-Саклау 

авылы Ленин урамы, 100 йорт  адресы буенча авыл жирлегендэ үткәрергә. 

5. Эшче төркемгә Сарман муниципаль районы Карашай-Саклау авыл 

җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы" 

Карашай-Саклау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында" гы карар проекты буенча тәкъдимнәрне 

өйрәнергә һәм гомумиләштерергә. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту «Татарстан Республикасы 

Сарман муниципаль районы «Карашай-Саклау авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Сарман 

муниципаль районы Карашай-Саклау авыл җирлеге Советы карары проекты 

буенча кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карап тикшерү 

буенча эшче төркемгә йөкләргә. 

 

 

 

Сарман муниципаль районы  

Карашай-Саклау авыл җирлеге Совет Рәисе                В.В.Хосниева 


