
 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Яңасала  авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 

 

24 май 2019 ел                                                                                      № 123 

 

“Кама Тамагы муниципаль районы Яңасала   

авыл җирлеге муниципаль берәмлек  

территориясендә төзекләндерү кагыйдәләре”нә 

үзгәрешләр кертү турында” карар проекты хакында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында»гы 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Яңасала авыл 

җирлеге " муниципаль берәмлеге Уставының 23 маддәсе нигезендә Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Яңасала авыл җирлеге 

Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

1.” "Кама Тамагы муниципаль районының Яңасала авыл җирлеге”  муниципаль 

берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында  карар проектын кабул итәргә. 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Яңасала  

авыл җирлеге Советының 2017 елның 14 июнендәге 55 номерлы карары белән 

расланган «Кама Тамагы муниципаль районы Яңасала  авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләре”нә 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

кагыйдәгә түбәндәге эчтәлекле 34.14 нче пункт өстәргә: 

“34.14. физик һәм юридик затлар (шәхси эшмәкәрләр) тарафыннан, 

аларның милкендә яки алардан файдалануда булган җир кишәрлекләрендә 

Сосновский балтырганын юк итү буенча чаралар үткәрү.” 

3. «Кама Тамагы муниципаль районы Яңасала авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен 

һәм 1 нче кушымта нигезендә, фикер алышуда катнашуын расларга. 

 

4. 2019 елның 13 июнендә сәгать 10.00 да Яңасала мәдәният йорты бинасында 

«Кама Тамагы муниципаль районының Яңасала авыл җирлеге «муниципаль 

берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә “үзгәрешләр кертү 

турынд” карар проекты буенча ачык  тыңлаулар билгеләргә. Ачык 

тыңлауларны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Яңасала авыл җирлеге Советының 2018 елның 15 ноябрендәге 101 номерлы 

 

 

 

 



 карары белән расланган халык тыңлауларын үткәрү тәртибе нигезендә  

үткәрергә. 

 

5. Әлеге карарны  түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

халыкка җиткерергә: 

- ТР, Кама Тамагы районы, Олы Яңасала авылы, Үзәк урамы,1 нче йорт; 

 - ТР, Кама Тамагы районы, Шәпкә авылы, Клуб урамы,14 нче йорт, шулай ук 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет»мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында урнаштырырга. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Яңасала  авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Яңасала  авыл җирлеге Советы рәисе                                        И. Х. Шиһабеев 

 

 

 

 


