
 
РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КАРАМЫШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ул.Школьная , д.8, с.Карамышево, 423119 

 ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КАРМЫШ  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 
 

Мәктәп урамы, 8 йорт, Кармыш авылы, 423119 

тел./факс (84396) 4-22-23 email: Karam.Cmn2@tatar.ru   

                                       2019 ел                                   15 март                                            № 102 

 

Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Кармыш авыл җирлеге советы утырышы 

Карары 

 

Кармыш авыл җирлеге Советының   

02.08.2017 ел  43 номерлы 

 "Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Кармыш авыл җирлеген төзекләндерү  

кагыйдәләрен раслау турында”   

 карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, 

«Татарстан Республикасында Шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында «Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 19 ноябрендәге 92-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, район прокурорының «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында " 2019 

елның 13 февралендәге 110-р номерлы тәкъдимен карап, "Татарстан Республикасында 

шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында",  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы Кармыш авыл җирлеге территориясендә тулаем төзекләндерү объектлары 

чисталыгына һәм тәртиптә тотуга бердәм таләпләр билгеләү максатыннан Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл җирлеге Советы КАРАР 

ЧЫГАРДЫ: 
 

 1. “Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл җирлеген 

төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында "  карар проектын беренче 

укылышта хупларга һәм ачык тыңлауларга чыгарырга» 

2. Мәгълүмат стендында бастырырга: 



- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл җирлеге 

Советының әлеге карары «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Кармыш авыл җирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында " (1 

нче кушымта). 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл 

җирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары проектына 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм фикер алышуда катнашу тәртибе (2 нче 

кушымта ); 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл җирлеге 

Советының  " Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл 

җирлеге  төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында”   карары проекты 

буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе 

 (3 нче кушымта). 

3. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл 

җирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары проекты 

буенча  ачык тыңлаулар уздыру: 2019 ел, 01 апрель, 14.00 сәгатьтә, Кармыш авылы, 

Б.Габдрахманов урамы, йорт  44А адресы буенча. 

4. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл җирлеге 

Советының  "Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл 

җирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы карарына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, 

гомумиләштерү һәм карап тикшерү буенча әлеге составта эшче төркем төзергә: 

1. Минебаева Дания Шакир кызы-Кармыш авыл җирлеге җитәкчесе вазыйфаларын 

башкаручы; 

2. Мубирдин Ильяс Хәсән улы-Кармыш мәдәният йорты директоры . 

3. Галиева Минегөл Габдул кызы – әйдәп баручы белгеч-бухгалтер. 

5. Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл җирлеге советының эшче төркеменә 

ачык тыңлауларда әйтелгән һәм фикер алышу барышында кергән тәкъдимнәрне исәпкә 

алып, карар проектын эшләп бетерергә һәм авыл җирлеге Советы сессиясенә кертергә. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымда калдырам. 

 

Башлык  урынбасары,  

Кармыш авыл җирлеге Совет 

рәисе урынбасары                                                                                   И. Х. Мубирдин 


