
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Иске Барыш авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 

 

  2019 елнын  12 нче феврале                                                                № 101 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

 муниципаль районы Иске Барыш авыл җирлеге » 

 муниципаль берәмлеге  Уставына үзгәрешләр 

 һәм өстәмәләр кертү турында» карар проекты 

 

    «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 44 маддәсе, «Татарстан Республикасында җирле 

үзидарә турында «2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 7 маддәсе, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Иске Барыш авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставының 88, 89, 90 маддәләре нигезендә Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Иске Барыш авыл җирлеге Советы КАРАР 

БИРДЕ: 

 1. "Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Иске Барыш авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында " карар проектын кабул итәргә. (1 нче 

кушымта) 

 2. .“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Барыш авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында карар проекты хакында «Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Барыш авыл җирлеге  Советы карарына 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен” 2 нче кушымта 

нигезендә расларга. 

 

 3. 2019 елның 7 мартында Иске Барыш авылы мәдәният йорты 

бинасында  «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Барыш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү буенча ачык тыңлаулар билгеләргә. Ачык 

тыңлауларны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Барыш авыл җирлеге Советының 2018 елның 24 нче сентябрендәге  

85нче  номерлы   карары белән расланган ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе 

нигезендә  үткәрергә. 

 4. Әлеге карарны адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

халыкка җиткерү: 

-ТР, Кама Тамагы районы, Иске Барыш  авылы, Үзәк урамы, 15; 

-ТР, Кама Тамагы районы, Кыртапа авылы, Мәктәп урамы, 10, һәм 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм 



Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

Кама Тамагы муниципаль районы, 

Иске Барыш авыл җирлеге башлыгы 

Иске Барыш авыл җирлеге Советы Рәисе                            И.Р.Җиһаншин 

 


