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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<О6> шrарг, 2019 егl м1

<сАрча муниципаJIь районы (<Сеще авыл яtирлеге>)
муниципаль берамлегенда 2д{ирдан файдалану
haM тезелеш Кагыйдэлерен раслау турында>> проекты
буенча ачык тыцлаулар билгелаy турында

Россия Федерациясе Шэhар тозелеше кодексыныц 5.1 hэм 31 нче маддэлэренэ,
(Россия Федерациясендэ я(ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында> 200З елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 28 нче
маддэсена, Татарстан Ресгryбликасы Арча муницип.tлъ районы <сеlце авыл х{ирлеге)
муницип€tль берэмлеге Уставына, Татарстан Республикасы Арча муницип€Lль

районЫ Cexqe авыЛ щирлеге Советыныц 2018 елныц 22 октябрендэге 72 нче номерлы
карары белэн расланган Арча муниципаль районы Сех(е авыл }цирлегенда ачык
тыцлаулар оештыру hэм угкарy тэртибе турында Нигезлэмагэ таянып, кдрдр
БИРЭМ:

1. <Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы <<Сех(е авыл жирлеге))
муниципа_llь берэмлегендэ х{ирдэн файдалану hэм тозелеш Кагыйдэлэрен раслау
турында) проекты буенча ачык тыцлаулар билгелэргэ (1 нче Кушымта).

2. Билгелэргэ:
- ачыК тыцлаулаР оештыр}чысЫ итеп Татарстан Республикасы Дрча

муницип€tпь районы Сеяqе авыл ;r(ирлегендэ х{ирдэн файдалану hэм тозелеш
Кагыйдэлэре проектын азерлэy буенча комиссиrIне;

- YткэрY вакыты _ 2019 елныц 07 июне, 08.00 сэгатьтэн 17.00 сэгатька кадэр,
тэнэфес - 12.00 сэгатьтэн 1З.00 сэгатькэ кадэр;

- yткэрy урыны - Сеще авыл х{ирлеге Башкарма комитеты;
- 20|9 елныц 06 июненэ кадэр каралуIы мосьла буенча язмача тэкъдимнэр haM

кlрсэтмэлэр KepTY адресы - Татарстан Республикасы, Арча районы, Курса Почмак

кАрАр



авылы, Мэктэп урамы, 1 нче йорт, Арча муниципаль районы Сея(е авыл х(ирлеге
Башкарма комитеты.

4. Арча муниципаrrь районы Сех(е авыл х(ирлегендэ х(ирдэн файда_пану hэм
тозелеш Кагыйдэлэре проектын эзерлэy буенча комиссиягэ:

- гамэлдэге законнар буенча hэм элеге карарда билгелэнгэн вакыт аралыгында
<ТатарстаН РеспублИкасы Арча муниципЕLль районы <<Сеще авыл п(ирлеге)
муниципаль берэмлегендэ хtирдэн файдалану hэм тозелеш Кагыйдэлэрен раслау
турында) проекты буенча ачык тыцлаулар эзерлэргэ hэм уткэрергэ;

- ачык тыцлаулар YткэрY нэтих{элэре турында йомгак ясарга haM аны
билгелэнгэн тэртиптэ бастырып чыгарырга;

- <татарстан Республикасы Арча муниципаль районы <сех{е авыл жирлеге>
муниципаль берэмлегендэ х(ирдан файдалану hэм тозелеш Кагыйдэлэрен раслау
турындa) проектны 20|9 елныц 06 апреленнэн дэ соцга калмыйча Интернет
мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэ htф://arsk.tatarstan.rr.r// веб-адресы буенча
Арча муниципаль районы рэсми сайтында бастырырга.

5. олеге карарны Интернет мэьлlмати-телекоммуникация челтэрендэ
http:llpravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча <<Татарстан Республикасы хокукый
маьJцлматыныц рэсми порт€tлында> hэм htф://arsk.tatarstan.rrll веб-адресы буенча
Арча муницип€lль раионы рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн х€шыкка
}циткерергэ.

6. олеге карарныц lтэлешен тикшереп торуны yз остемэ алам.

Cexte авыл х{ирлеге

башлыгы Г.М.Гибадуллина



Тагарсгаrr Ресгryбrшшеш
Арча пгуtшшцгtаlь райоrы Сех(е €lвыл

яgарлеге БаIIIJшшньщ
2019 еrшъщ <О6> марг
1нченоме,рrыКарарьша
1нчеКупьшчrга

Проект
Арча муниципаль районы

Сеще авыл я(ирлеге Советы
кАрАры

(_) , 201,9 ел

Татарстан Ресгryбликасы Арча муниципaлъ

районы <<Сех(е авыл я(ирлеге) муницип€rль

берэмлегендэ х(ирдэн файдаrrану hэм тозелеш

Кагыйдэлэрен раслау турында

Муниципаль норматив хокукый актларны гамэлдэге Россия Федерациясе

Шэhар тозелеше кодексына туры китерy максатыннан hэм 2018 елныц 03

авryстындагы 340-ФЗ номерлы <<Россия ФедерациrIсе Шэhар тозелеше кодексына

hэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына yзгэрешлэр керry турыЕда)гы,
2018 елныц 03 авryстындагы З42-ФЗ номерлы <<Россия Федерациясе Шаhэр
тозелеше кодексына hэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына yзгэрешлер

KepTy ryрында)) гы Федераль законнарын гамэлгэ ашырып, Сех{е авыл х(ирлеге

Советы КАРАР ЧЫГАРЩЩ:
1. Кушымта буенча Арча муницип€rль районы <<Сех(е авыл щирлеге)

муниципаль берэмлегендэ х{ирдэн файдалану hэм тозелеш Кагыйдэлэрен расларга.
2. Олеге карарны Интернет мэьлумати-телекоммуникация челтэрендэ

http;//pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча <<Татарстан Республикасы хокукый
мэьлlматыныц рэсми порт€tлында>> hэм http://arsk.tatarstan.ru веб-адресы буенча

Арча муниципаль районы рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн х€lJIыкка

х(иткерергэ.

3. Олеге Карарныц yтэлешен тикшереп торуны yз остемэ €L[aM.

Сех(е авыл х(ирлеге

Башлыгы

Nь

Г.М.Гибадуллина


