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Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль  

берǝмлегенеӊ 2020 елга hǝм 
2021, 2022 еллар планы чорына 

бюджет проекты буенча җǝмǝгать 
тыӊлаулары турында 
 
 

2003 елны¼ 06 нчы октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле 
ºзидар´не оештыруны¼ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 
Федераль законны¼ 28 мадд´сен´, Татарстан Республикасы Яр Чаллы 
ш´і´ре муниципаль бер´млеге Уставыны¼ 19, 28 мадд´л´рен´, Ш´і´р 
Советыны¼ 2008 елны¼ 25 сентябренд´ге 34/8 санлы Карары бел´н 
расланган гавами ты¼лауларны оештыру і´м ºтк´рº т´ртибе турында 
Нигезнам´г´ таянып,   

 Ш´і´р Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Яр Чаллы ш´і´ре муниципаль бер´млегенеӊ 2020 елга, 2021 і´м 

2022 еллар планы чорына бюджет проекты буенча җǝмǝгать 
ты¼лаулары ºтк´рº к¿нен 2019 елны¼ 11 ноябрен´, ºтк´рº вакытын 

14:00 с´гатьк´ т´гаенл´рг´, җǝмǝгать ты¼лаулары ºтк´рº урыны итеп 
Яр Чаллы ш´і´ре муниципаль бер´млеге Башкарма комитеты 
бинасында (Х.Туфан проспекты, 23 йорт) 400 нче залны билгел´рг´.   

2. Яр Чаллы ш´і´ре муниципаль бер´млегенеӊ 2020 елга, 2021 і´м 

2022 еллар планы чорына бюджет проекты буенча җǝмǝгать 
ты¼лаулары ºтк´рº комиссиясе составын кушымтага нигезлǝнеп 
расларга.  

3. ¥леге Карар ºт´лешен контрольдǝ тотуны Ш´і´р Советыны¼ 
социаль-икътисадый ºсеш м´сь´л´л´ре і´м бюджет буенча даими 
комиссиясен´ й¿кл´рг´. 
 
 
Ш´і´р Хакиме                                          Н.Г. М´ідиев 
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 Ш´і´р Советыныћ  

32/6 Карарына  
                                                                   кушымта   

                                                    01 август, 2019 ел  
  

Яр Чаллы ш´і´ре муниципаль бер´млегенеӊ 2020 елга, 2021 і´м 2022 

еллар планы чорына бюджет проекты буенча җǝмǝгать ты¼лаулары 
ºтк´рº комиссиясе составы 

 

 

Сǝгыйдуллина Ирина Алексеевна     
 
 
 
комиссия ´гъзалары: 
 
Архипов Евгений Юрьевич 
 
 
 
 
 

 
Әхмәтҗанов Ленар Илдар улы 
 
 
 
 
Галиева Л´йс´н Ринат кызы 
 
 
 

Гыйлаҗева Гүзәл Вәлиәхмәт кызы  
 
 
 
 
 
Туктарова Венера Надир кызы 
 
 
 
 
 
Хǝбибрахманова Эльвира Марс кызы   
 
 
 
 
 

 комиссия р´исе, Башкарма 
комитет Ќит´кчесе урынбасары, 
финанс идар´се башлыгы; 
 
 
 

 Ш´һ´р Советы депутаты,  Ш´һ´р 
Советыныћ регламент, хокук тәртибе 
һәм халык иминлеген тәэмин итү 
мәсьәләләре буенча даими 
комиссиясе рәисе; 
 

 Башкарма комитетның хокук 

идарәсе башлыгы; 
 
 
Башкарма комитетны¼ финанс 
идар´се бюджет с´яс´те бºлеге 
башлыгы; 
 
 

 Башкарма комитетны¼ 

икътисадый үсеш һәм 

эшмәкәрлеккә ярдәм күрсәтү 

идарәсе башлыгы; 
 

 Ш´һ´р Советы депутаты,  Ш´һ´р 
Советыныћ социаль-икътисадый 

үсеш мәсьәләләре һәм бюджет 

буенча даими комиссиясе рәисе; 
 
 

  Башкарма комитетны¼ финанс 
идар´се финанс ресурсларын 

планлаштыру, анализлау һәм 

фаразлау бүлеге башлыгы;  
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Хамаева Гөлназ Гарифулла кызы  

 

 

Шакирова Лǝйсǝн Əзhǝм кызы    
 

  Башкарма комитетны¼ финанс 
идар´се башлыгы урынбасары;  
 

  Башкарма комитетны¼ финанс 
идар´се башлыгы урынбасары, 
бюджет бœлеге башлыгы. 
 
 

 


