
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 110                                                                    20 февраль  2019 ел 

 

Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Туймәт авыл җирлеге Советы  

КАРАРЫ 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Туймәт авыл җирлеге Советының  2007 елның  

29 июнендәге 38номерлы  «Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  Туймәт авыл 

 җирлегендәге урам атамаларын һәм атамаларны  

бирү тәртибе турында торак пункты территориясендә 

башка состав өлешләренең исемнәрен үзгәртү»  

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

федераль законны гамәлгә ашыру максатларында һәм Татарстан Республикасының 

«Татарстан Республикасының административ-территориаль төзелеше турында »  

законының 5, 12 статьялары, авыл җирлеге Уставы, шулай ук  авыл җирлегендәге урам 

исемнәрен һәм исемнәр бирү тәртибен  һәм авыл территориясендә башка состав 

өлешләрен  камилләштерү максатыннан Туймәт авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1.Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге 

Советының  2007 елның 29 июнендәге 38номерлы «Татарстан Республикасы  Чирмешән 

муниципаль районы Туймәт авыл җирлегендәге урам атамаларын һәм атамаларны бирү 

тәртибе, Туймәт  торак пункты территориясендә башка состав өлешләренең исемнәрен 

үзгәртү турында» турында карары белән расланган үзгәрешләр кушымта нигезендә 

Татарстан Республикасы  Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге 

топонимикасы буенча  Комиссия  составына  үзгәреш кертергә. 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымда  калдырам. 

 

  Башлык, Чирмешән муниципаль  районы 

 Туймәт авыл җирлеге Советы рәисе                                                              А.Б. Кәримов 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 
ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ТУЙМЕТКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ул.Школьная ,дом 4, с.Туйметкино, 423108 

 ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТУЙМӘТ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 
 

Мәктәп урамы, 4 нче йорт, Туймәт авылы, 423108 

      тел./факс email: 8-(84396) 3-72-90. Tuy.Cmn.2@tatar.ru 



 

Туймәт авыл җирлеге Советының  

2019 ел 20 феврале  №110 карарына 

 1 нче кушымта 

 

Туймәт авыл җирлеге Советы 

топономикасы буенча комиссия 

составе  

 

Кәримов Айдар Бахтияр улы 

 

Туймәт авыл җирлеге Советы рәисе – 

комиссия башлыгы                                      

Сахапова Халидә  Хәбир кызы  

 

Туймәт авыл җирлеге Советы Рәисе 

урынбасары-комиссия рәисе 

урынбасары (килешү буенча) 

Комиссия әгъзалары  

Шәрифуллина Разилә  Вәлиәхмәт 

кызы  

 

Туймәт урта мәктәбе директоры 

(килешү буенча) 

Кәримова Фәнисә  Шәһит кызы  

 

Туймәт авыл җирлеге Башкарма 

комитетының әйдәп баручы белгече 

(килешү буенча) 

Гиниятуллина Роза Габдрәшит кызы  

 

социаль мәсьәләләр буенча даими 

комиссия рәисе 

  

 


