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Решение
J\bl-44

"Урманчы авыл щирлеге Советыныц20 1 8

елныц l1 апрелендэге 1-34 санлы карары
белэн расланган "Татарстан Республикасы
Мамадыш муницип€tль районы Урманчы авыл

Карар
29 апрель 2019 ел

х(ирлеге"муниципаль берэмлегетерриториясен
тозеклэндерy кагыйдалэренэ yзгэрешлэр haM
остемэлэр I(epTy турында"татарстан Республикасы
Мамадыш муницип€Llrь районы Урманчы
авыл }кирлеге Советы карары турында

"Россия Федерациясендэ жирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында"гы 2003 ел,06 октябрь, 131 - ФЗ санлы Федераль закон,
"Татарстан Республикасында }(ирле yзидарэ турында" 2004 елныц 28

июлендэге 45-ТРЗ санлы Татарстан Республикасы законы нигезендэ,
"Татарстан Республикасы Мамадьiш муниципzllrь районы Урманчы авыл
х(ирлеге" муницип€шь берэмлеге Уставына таянып, Мамадыш районы
прокуратурасыныц 20119 елныц 2б февралендэге такъдимнаре hэм 20|9 елныц
20 мартта уздырылган ачык тыцлаулар нигезендэ, Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципальраионы Урманчы авыл )r(ирлеге Советы КАРАР
КАБУЛ ИТТЕ:
1.Урманчы авыл х(ирлеге Советыныц 2018
санлыкарары белэн расланган "Татарстан

елныц 1l апрелендэге 1-З4
Республикасы Мамадыш

муницип€Lпь районы Урманчы авыл }цирлеге" муницип€Lпь
территориясентозеклэндерy кагыйдалэренэ(17.09.2018 ел, 2-З8

берэмлеге
нче санлы

редакциядэ) тубэндэге yзгэрешлэр hэм естэмелар кертерга:
1.1.Кагыйдэлэрнец 2 булегенец

пунктбелан тулыландырырга :

" 56. Юридик затлар (шэхси эшмэкэрлэр) hэм физик затлар Сосновский
балтырганыныц таралу чыганакларын ачыклау, yзлэренец милкендэ билэудэ
яки куллануда булган )цир участокларындаСосновский балтырганынбетеру

13 булеген тубэндэге эчтэлекле 56

(юк иту), аннан арындыру, бетеру (юк иту) буенча мостэкыйль рэвештэyз



хисабына системаJIы чар€Lлар yткэрергэ тиеш, (Сосновский ба_гlтырганынбетеРУ
(юк иту) буенча чаралар аларборелэнгонче hэм чачэк ата башлаганга кадэр
yткэрелергэ тиеш)".

1.2. Кагыйделарнец 3 булегендаге 26 нчы булекнец |7\ пунктын
тубэндэге эчтэлекле 8 пунктча белэн тулыландырырга:

"Сосновский - балтырганыныц таралу чыганакларын ачыкJIау, yз
милеклэрендэ булган х{ир кишэрлеклэрендэбетерy (юк итy), буенча чаралар

юридик затларныц (шэхси эшмэкарларнец) hэм физик затларныц yз акчаПаРЫ

хисабына мостэкыйль рэвешта Сосновский балтырганыбереленгэнче hэм
чэчэк ата башлаганчы yткэрелергэ тиеш."

2. Олеге карарны Мамадыш муницип€шь раионы Урманчы авыл

}цирлегенец махсус мэгълyмати стендларында, Мамадыш муниципаль райОНЫ

расми сайтында, "Интернет" мэгълyмати- коммуникацион челтэренДЭГе
Татарстан Республикасыныц муницип€Lль берэмлеклар Порталында hЭм
Татарстан Республикасы хокукый маьлyматыныц рэсми портЕLлында иьлаН
итэргэ.

3. Элеге карарныц yтэлешен контрольда тотуны Мамадыш муниципаЛЬ

районы Урманчы авыл щирлеге башлыгына А.Я.Ильинга йоклэрга.

Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл х(ирлеге башлыгы,
Совет рэисе lА.Я.Ильинlб}*ý{ф

FГiт.tйс-йкого \?*
:F.t сь]ьского lЁi
,:Ъ\ посLlЕния ,,ot+!

Wýk,,, . c{*ilffir#у



Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Урманчы

авыл )цирлеге Советыныц
29 апрель 2019 ел, 1-44 нчы санлы карарына

кушымта }lb1

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл

щирлеге Советыныц 2018 елныц 1l апрелендэге 1-34 номерлы карары белэн

расланган "Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы
авыл хlирлеге" муницип€tпь берэмлеге территориясен тозекJIэндерy

кагыйдэлэренэ yзгэрешпар KepTy хакында" Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Урманчы авыл х{ирлеге Советы карары проекты буенча

гражданнарныц
тэкъдимнэрен исэпкэ алу тэртибе

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаJIь районы Урманчы авыл
п{ирлеге Советыныц 2018 елныц 11 апрелендэге 1-34 номерлы карары белэн

расланган "Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы
авыл >цирлеге" муниципЕtль берэмлеге территориясен тозеклэндерy
кагыйдэлэренэ yзгэрешлэр KepTy хакында" Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Урманчы авыл п{ирлеге Советы карары проекты буенча
гражданнарныц тэкъдимнэре тубандаге адрес буенча:422|86, Татарстан
Республикасы, Мамадыш районы, Урманчы авылы, Ленин урамы, 5 йорт , яисэ
885563 2|251 тел/факс;е-mаil: Urman.Mam@tatar.ru буенча язма рэвештэ,
yзенец Ф.И. А.и. , туган елын , яшэy урынын кyрсэтеп, тозатмэлэрне кертеп,
Урманчы авыл я{ирлеге Советына таблица формасында тапшырыла:

J\ъ Пункт,
пунктч
а

Проект
карарыныц
тексты

Тозатма
тексты

Тозэтмалар
исэпкэ zLпынган
проект тексты

Тозэтмэлэрнец
авторы,
(Ф.И.А.и.,
адресы, эш яки
уку урыны)

Тэкъдимнэр эш коннэрендэ, элеге карар иьлан
сэгатькэ кадэр кабул итело.

1.Халык тыцлауларында катнашу очен гаризаJIар (заявка_гrар) чыгыш
хокукы белан тубэндэге адрес буенча бирелэ: 422|86, Татарстан
Республикасы, Мамадыш районы, Урманчы авылы, Ленин урамы, 5 йорт , яисе
88556З 2|251 тел/факс;е-mаil: Urman.Mam@tatar.ru Гаризалар эш коннэрендэ,
х€tпык тыцлаулары yткэрy датасына кадэр 7 коннан дэ соцга калмыйча, 8

сэгатьтэн 16 сэгатька кадар кабул ителэ.
2. Гражданнарныц тэкъдимнэре эш торкеме тарафыннан теркэлэ haM карау

очен Урманчы авыл хtирлеге Советына hэм муниципаль берэмлек башлыгына

ителгэн коннэн 8 сэгатьтэн 16

тапшырыла.


