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Татарстан Республикасы Сарман  

муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлегенең 

«8 июнь 2018 ел 64 нче 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 «Саклаубаш авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Саклаубаш авыл җирлеге Советы КАРАР БИРӘ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.  Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен 

раслау турында «2018 елның 8 нче июнендәге 64 нче номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында «Саклаубаш авыл җирлеге Советы карары проекты 

буенча фикер алышу буенча җәмәгать тыңлаулары билгеләргә (1 нче кушымта). 

2. Билгеләү: 

- халык тыңлауларын оештыручы- Саклаубаш авыл җирлеге Советының 

«Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Саклаубаш авыл җирлеге 

«муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү нормаларын һәм 

кагыйдәләрен раслау турында» 2018 елның 8 июнендәге 64 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-Саклаубаш мәдәният йорты бинасы (адресы: Саклаубаш 

авылы, Ленин урамы, 93А); 

- фикер алышына торган мәсьәлә буенча тәкъдимнәр һәм искәрмәләр эш 

көннәре буенча 8.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр түбәндәге адрес буенча кабул 

                                                 

ГЛАВА САКЛОВ-БАШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САРМАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

САРМАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ САКЛАУБАШ 

  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШЛАГЫ 



ителә: Татарстан Республикасы, Сарман муниципаль районы, Саклаубаш авылы, 

Ленин урамы, 93А, язма рәвештә. 

3. Саклаубаш авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы «Саклаубаш авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге 

территориясен төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау турында» 2018 

елның 8 нче июнендәге 64 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында " 

карар проектын әзерләү буенча эшче төркем: 

- карар проектын мәгълүмат стендларында танышу өчен урнаштыру; 

- гамәлдәге законнар нигезендә проект буенча фикер алышу буенча гавами 

тыңлаулар Әзерләү һәм үткәрү; 

- халык тыңлаулары нәтиҗәләрен бастырырга; 

- Саклаубаш авыл җирлеге Советына ачык тыңлаулар беркетмәсе, җәмәгать 

тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бәяләмә кертергә. 

4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында», (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм «Сарман муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат – 

телекоммуникация челтәрендә, Саклаубаш авылы, Димитарлау авылы торак 

пунктлары территориясендә урнашкан махсус мәгълүмати стендларда 

урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

  

 
 

Саклаубаш авыл җирлеге башлыгы                                           Габидуллина Л.М. 

                  
 

 


