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22.05. 2018 елның 27/2 номерлы Новотроицкое авылы 

 

  

"Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Новотроицк авыл җирлеге Уставы  

Карар проектына Үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында” 

  

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 2009 

елның 12 февралендәге Татарстан Республикасы Законы нигезендә № 15-ТРЗ 

«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы 

депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру гарантияләре турында» Татарстан Республикасы Законы, "Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында" 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Тукай 

муниципаль районы Новотроицкий авыл җирлеге Уставының 78, 79, 80 

статьялары, Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Новотроицкий авыл җирлеге Советы 

Карар: 

 

1.Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы «Новотроицкое авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2012 елның 8 июнендәге 15/2 

номерлы карары белән расланган Тукай муниципаль районы «Новотроицкое 

авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында»кертергә һәм    муниципаль берәмлеге Советы Карар  проектын 

беренче укылышта кабул итәргә һәм аны халык алдында тыңлаулар 

уздырырга.  

2.Җирлекнең мәгълүмат стендларында, шулай ук Татарстан Республикасы 

Тукай муниципаль районының рәсми сайтында халыкка игълан итәргә:-

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы «Новотроицкое авыл 



җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 1 нче кушымта нигезендә 

«Новотроицкий авыл җирлеге “муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында» карары проекты; 

- «Новотроицкий авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында  Карар проектын  гражданнарның тәкъдимнәрен 

исәпкә алып һәм 2 нче кушымта нигезендә фикер алышуда катнашу тәртибе; 

-Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы «Новотроицкое авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 3 нче кушымта нигезендә 

«Новотроицкий авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында» карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү 

тәртибен. 

3. 2018 елның 18 июненә "Татарстан Республикасы Тукай муниципаль 

районы" Новотроицкое авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " карар проекты буенча ачык 

тыңлаулар үткәрү урыны итеп Татарстан Республикасы Тукай муниципаль 

районы Новотроицкий авыл җирлеге Башкарма комитетының административ 

бинасын (адресы: Татарстан Республикасы, Тукай районы, Новотроицкое 

авылы, Ленин урамы, 16 йорт) билгеләргә.  

4. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы карарлары (2015 

елның 9 апреле): 

1) Волкова Р. р.-комиссия рәисе  

2) Мараджабова Р. Б.-комиссия әгъзасы 

3) Юркин Н.. М.-комиссия әгъзасы. 

5. Халык тыңлаулары үткәрү буенча комиссияләр гавами тыңлаулар үткәрүне, 

әлеге карар проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен кабул итүне һәм 

исәпкә алуны тәэмин итәргә. 

6. Законлылык һәм хокук тәртибе буенча даими комиссия утырышында 

яңгыраган һәм фикер алышу барышында кергән тәкъдимнәрне исәпкә алып 

карар проектын эшләп бетерергә һәм совет каравына кертергә.  

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны гавами тыңлаулар үткәрү 

буенча комиссиягә йөкләргә.  

  

 

Муниципаль берәмлек башлыгы, 

Совет Рәисе                                                    Р. Р. Волкова  


