
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      КАРАР 

21 декабря 2018г.                                                              № 5      

 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы  

Яңа Имән авыл җирлегенең 

«26 июнь 2018 ел 9нчы номерлы «Территорияне төзекләндерү 

буенча нормаларны һәм кагыйдәләрне раслау турында» гы карарга 

үзгәрешләр кертү» проекты буенча  

 Җәмәгать тыңлауларын билгеләү турында 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында «Федераль законга һәм Россия Федерациясенең аерым 

закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2017 елның 29 декабрендәге 463 – ФЗ номерлы 

Федераль закон,» Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында «2004 елның 28 июлендәге 

45 - ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы,» Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында " 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан – Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы «Яңа Имән авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы Яңа Имән авыл җирлеге Советы КАРАР БИРӘ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.  Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Яңа Имән авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге территориясен төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау турында «2018 

елның 26 июнендәге 9 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында «Яңа Имән авыл җирлеге 

Советы карары проекты буенча фикер алышу буенча җәмәгать тыңлаулары билгеләргә (1 нче 

кушымта). 

2. Билгеләү: 

- халык тыңлауларын оештыручы-Яңа Имән авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы «Яңа Имән авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге 

территориясен төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау турында» 2018 елның 26 

июнендәге 9 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында " карар проектын әзерләү 

комиссиясе (2 нче кушымта); 

- үткәрү датасы һәм вакыты-2018 елның 27 декабре 10.00 сәгатьтә; 

- үткәрү урыны-Яңа Имән авыл җирлеге  бинасы (адресы: Күтәмәле авылы, Гагарин урамы, 

39); 

- фикер алышына торган мәсьәлә буенча тәкъдимнәр һәм искәрмәләр эш көннәре буенча 8.00 

сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр түбәндәге адрес Күтәмәле авылы, Гагарин урамы, 39 буенча кабул 

ителә: Татарстан Республикасы, Сарман муниципаль районы, йорт, язма рәвештә. 

3. Яңа Имән авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы «Яңа Имән авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү  

 

Республика Татарстан  

Совет Новоимянского сельского  

поселения Сармановского 

муниципального района 

ул. Гагарина, д. 39, с.Кутемели, 423355. 

 Телефон: (85559) 4-63-36, факс: 4-63-36 

 Татарстан Республикасы        

 Сарман муниципаль районы 

 Яңа Имән авыл жирлеге Советы 

Гагарин  урамы, 39 йорт, Күтәмәле авылы,  

423355.  Телефон: (85559) 4-63-36, факс: 4-63-36 
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