
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге Советы 

 

КАРАРЫ         
                                                                                                                                                             

2019 елның 5нче июне                                                                               №105  

 

“Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында» карар проекты 
 

 

        «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,  "Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Салтык авыл җирлеге" 

муниципаль берәмлеге Уставынын 23 маддәсе  нигезендә Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге Советы КАРАР 

БИРДЕ: 

1. «Кама Тамагы муниципаль районының Олы Салтык авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында» карар проектын 1 нче кушымта нигезендә кабул итәргә. (1 нче кушымта) 

2. «Кама Тамагы муниципаль районының Олы Салтык авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында» карар проекты хакында «Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык 

авыл җирлеге  Советы карарына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу 

тәртибен” 2 нче кушымта нигезендә расларга. 

 

3. 2019 елның 28 июнендә  Олы Салтык авылы мәдәният йорты бинасында  «Кама 

Тамагы муниципаль районының Олы Салтык авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү буенча ачык 

тыңлаулар билгеләргә. Ачык тыңлауларны Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге Советының 2018 елның 20 нче 

сентябрендәге  80  номерлы   карары белән расланган ачык тыңлаулар үткәрү 

тәртибе нигезендә  үткәрергә. 

  

4. Әлеге карарны  түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

халыкка җиткерергә:  

 -  ТР, Кама Тамагы районы, Олы Салтык авылы, Свердлов урамы, 126 йорт;             

 - ТР, Кама Тамагы районы, Даныш авылы, Кооператив урамы, 71 йорт;                         

 - ТР, Кама Тамагы районы, Олы Мәрәтхуҗа авылы,Ленин урамы, 61 нче йорт, һәм 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет»мәгълүмат-

телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында урнаштырырга. 



5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге Советы Рәисе                                      Х.Х. Ибәтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                               Татарстан Республикасы  Кама Тамагы                                                                                                                                           

                                                                                               муниципаль районы Олы Салтык авыл                                                                                                          

                                                                                               җирлеге Совет карарына1 нче кушымта 



                                                                                                2019 елның  5 июне     № 105 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

      Олы Салтык авыл җирлеге Советының карар проекты 

 

Кама Тамагы муниципаль районының Олы Салтык авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында 

        «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,  "Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Салтык авыл җирлеге" 

муниципаль берәмлеге Уставынын 23 маддәсе  нигезендә Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге Советы КАРАР 

БИРДЕ: 

1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге Советының 2017 елның 14 июнендәге 38 номерлы карары белән расланган 

«Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

      Кагыйдәне түбәндәге эчтәлекле 34.14 пункты белән тулыландырырга: 

«34.14. физик затлар һәм юридик затлар (шәхси эшмәкәрләр) га, аларның милкендә 

яки аннан файдалануда булган җир кишәрлекләрендэ, наратлык балтырганын юк 

итү буенча чаралар үткәрү».  

2. Әлеге карарны түбәндәге  адреслар буенча урнашкан мәгълүмат стендларында 

халыкка җиткерергә: 

 - ТР, Кама Тамагы районы, Олы Салтык авылы, Свердлов урамы, 126 йорт;             

 - ТР, Кама Тамагы районы, Даныш авылы, Кооператив урамы, 71 йорт;                         

 - ТР, Кама Тамагы районы, Олы Мәрәтхуҗа авылы,Ленин урамы, 61 нче йорт, һәм 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет»мәгълүмат-

телекоммуникация челтәренең  рәсми сайтында урнаштырырга. 

3.  Әлеге карар аны рәсми игълан иткән (бастырып чыгарган) көннән үз көченә 

керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге Советы Рәисе                                     Х.Х.Ибәтов 
                                                                             Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

 муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге  

                                                                  Совет карарына 2 нче кушымта 



                                                               2019 елның  5 июне   № 105 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы 

Салтык авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында»гы карар проектына 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе һәм гражданнарның   фикер 

алышуда катнашуы. 

 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Салтык 

авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында»гы карар проектына тәкъдимнәр 

Кама Тамагы районының Олы Салтык авыл җирлеге советына түбәндәге адрес 

буенча кертелә: Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Олы Салтык 

авылы, Х.Такташ ур., 132 нче йорт, яисә 8(84377) 35-8-19 факсы буенча, язма 

рәвештә, өстәмәләр таблицасы рәвешендә, түбәндәге үрнәк буенча: 

 Пункт Карар 

проекты 

тексты 

Автор 

проекты 

тесты 

төзәтмәләрне 

исәпкә алып 

төзәтмә авторы 

(Ф. И.О, адресы, 

телефон, эш, уку 

урыны) 

 

     

 

  Тәкъдимнәр эш көннәрендә  2019 елнын   25 июненә   кадәр  8дән 17 сәгатькә 

кадәр, түбәндәге  адреслар буенча билгеләнгән  мәгълүмат стендларында карар 

игълан ителгән көннән башлап кабул ителә: 

    -  ТР, Кама Тамагы районы, Олы Салтык авылы, Свердлов урамы, 126 йорт;             

    - ТР, Кама Тамагы районы, Даныш авылы, Кооператив урамы, 71 йорт;                         

    - ТР, Кама Тамагы районы, Олы Мәрәтхуҗа авылы,Ленин урамы, 61 нче йорт. 

  2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар шәхсән яисә почта аша, («Төзелеш 

кагыйдәләре турында фикер алышу» яисә «ачык тыңлаулар»  тамгасы белән  

конвертта) түбәндәге адрес буенча бирелә: ТР, Кама Тамагы районы, Олы Салтык 

авылы,  Х.Такташ урамы, 132нче йорт,  шулай ук 8(84377)35-8-19 факсы буенча 

мөмкин. 

      Гаризалар эш көннәрендә ачык тыңлауларны үткәрү датасына кадәр 7 көннән 

дә соңга калмыйча 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул ителә. 

   3. Гражданнарның тәкъдимнәре "Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Олы Салтык авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетында теркәлә һәм карау өчен" Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Олы Салтык авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советына тапшырыла. 
 


