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Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Туймәт авыл җирлеге Советы  

КАРАРЫ 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән  

муниципаль районы «Туймәт авыл  

җирлеге муниципаль берәмлеге»  

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 кертү проекты турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 статьясы, «Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2016 елның 28 

декабрендәге Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 

2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 

статьясы нигезендә  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт 

авыл җирлеге Советы     КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. "Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”   карар 

проектын беренче укылышта хупларга һәм халык алдында тыңлауларга чыгарырга. 

2. Мәгълүмат стендында урнаштырырга: 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл 

җирлеге Уставы проекты турында " гы әлеге карарны. 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге 

Советының  "Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл 
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җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”     

карары проектын (1 нче кушымта); 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм аның фикер 

алышуында катнашу тәртибе         (2 нче кушымта); 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге 

Советының " Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

«карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 нче кушымта). 

3. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

гы карары проекты буенча гы карары буенча 2019 елның 11 гыйнварында 14.00 

сәгатьтә ТР, Чирмешән  муниципаль районы, Мәктәп урамы, 4 йорт адресы бенча 

Туймәт авыл җирлеге башкарма комитеты бинасында  ачык тыңлаулар уздырырга. 

4. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Туймәт авыл җирлеге 

Уставына кергән тәкъдимнәрне, үзгәрешләрне һәм өстәмәләрне исәпкә алу, 

гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем төзергә: 

1. Кәримов Айдар Бәхтияр улы  

2. Фәссахова Разилә Габдулла кызы  

3. Кәримова Фәниса Шәһит кызы 

5. Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге советының эшче төркеменә 

ачык тыңлауларда әйтелгән һәм фикер алышу барышында кергән тәкъдимнәрне 

исәпкә алып карар проектын эшләп бетерергә һәм авыл җирлеге Советы сессиясенә 

кертергә. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымда калдырам. 

 

Башлык, Чирмешән муниципаль районы 

Туймәт авыл җирлеге Совет рәисе                                                         А. Б. Кәримов  

 

 

 


