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Карар 

«Татарстан Республикасы  Чирмешән 

 муниципаль районы Шешминка авыл  

җирлеге муниципаль берәмлегендә муниципаль 

 хезмәт турындагы нигезләмәне раслау хакында »  

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль  

районы Шешминка авыл җирлеге Советының 

 2018 елның 17 декабрендә кабул ителгән   

9  номерлы карарына үзгәрешләр һәм 

 өстәмәләр кертү турында  

 

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 02.03.2007 № 25-ФЗ 

Федераль законнар «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр 

кертү хакында» 2018 елның 20 октябрендәге 382-ФЗ номерлы, «Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында «2018 елның 27 

декабрендәге 559-ФЗ номерлы "Россия Федерациясе субъектларының һәм 

муниципаль берәмлекләрнең контроль-хисап органнарын оештыруның һәм аларның 

эшчәнлегенең гомуми принциплары турында"  Федераль законның 7 статьясына һәм 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " Федераль законның 13 

статьясына», Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының " 

Шешминка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, Чирмешән муниципаль 

районының Шешминка авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Шешминка  авыл 

җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендәге  9 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы                 « 

Шешминка авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт 

турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне һәм өстәүне кертергә: 



 

1.1. Административ регламентның 1.5 пунктындагы 10 абзацы 

адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару буенча муниципаль хезмәт күрсәтүне 

яңа редакциядә бәян итәргә: «планлаштыру структурасы элементы» - зона (массив), 

район (шул исәптән торак район, микрорайон, квартал, сәнәгать районы), 

гражданнарның бакчачылык яки үз ихтыяҗлары өчен яшелчәчелек алып бару 

территориясе». 

 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы 

(pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында бастырып 

чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Шешминка авыл җирлеге башлыгы урынбасарына йөкләргә. 

 

Башлык,  

Шешминка авыл җирлеге Советы Рәисе                                          Шәйхетдинов М.Д. 

 

 

 

 


