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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Тимәш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2016 елның 17 ноябрендәге 57 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районының «Тимәш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

башкарма комитеты турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының “Тимәш 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Лениногорск 

муниципаль районының «Тимәш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Советы КАРАР БИРДЕ: 

1.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Тимәш 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2016 елның 17 

ноябрендәге 57 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының «Тимәш авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

     

   2 нче бүлекнең 5 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 "Башкарма комитетның урнашу урыны: Россия Федерациясе,       Татарстан 

Республикасы, Лениногорск районы, Тимәш авылы, Утыз Имәни урамы, 71Д 

йорты.»; 

4нче бүлектә: 

  2нче подпунктның 1нче өлешендә  түбәндәге эчтәлекле 9 абзац өстәргә: 

"- авыл җирлеге Советының расланган карары нигезендә җирлекнең архив 

фондын формалаштыру;»; 

4нче подпунктның 1нче өлеш түбәндәге эчтәлекле 3 абзац өстәргә: 

"- җирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре нигезендә төзекләндерү 

эшен оештыру;". 



  

2. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Тимәш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесенә гамәлгә 

кую документларны закон нигезендә билгеләнгән тәртиптә теркәргә. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Лениногорск районы, Тимәш 

авылы, Утыз Имән урамы, 71А йорт (җирле үзидарә бинасы), Киров урамы, 

26 нчы йорт (мәдәният йорты), нефть Үткәргеччеләр урамы, 20 нче йорт 

(Ромашкино РНУ утырышлар залы), Киров урамы, 1А йорт («Ласточка» Д/с), 

Лесная урамы, 20 нче йорт, Лесная урамы, 33 нче йорт) адресы буенча 

урнашкан мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә, Лениногорск 

муниципаль районының рәсми сайтының "Авыл җирлекләре» бүлегендә 

(http://Ieninoqorsk.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

 

Татарстан Республикасы 

“Тимәш авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге башлыгы, 

Совет рәисе                                                                                      Р.М. Сираев 

                                                                     

 
 

 

 

 


