
Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлеге Советы  

 

КАРАР № XI 

 Масловка  авылы                        2019 елның 16 августы 
 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  

муниципаль районы Масловка авыл җирлеге  

Советының 2016 елның 26 декабрендәге  

29 номерлы карары белән расланган Татарстан  

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  

районы Масловка авыл җирлегеннән  

файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә  

үзгәрешләр кертү турында " Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы Советының  

карары проекты хакында» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 

статьясындагы 5 өлеше нигезендә, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Масловка авыл 

җирлеге Уставына таянып, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Масловка авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлеге Советының 2016 елның 26 декабрендәге 29 номерлы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлеге җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып бару 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы Карары проектын (1 нче кушымта) 

хупларга һәм гавами тыңлауларга чыгарырга. 

2.Раслау: 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлеге Советының 2016 елның 26 декабрендәге 29 номерлы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә 



үзгәрешләр кертү турында» карары проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен 

исәпкә алу тәртибе (2 нче кушымта); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлеге Советының 2016 елның 26 декабрендәге 29 номерлы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлеге җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып бару 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары проекты буенча ачык тыңлаулар 

үткәрү тәртибе (3 нче кушымта).  

3.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлеге Советының 2016 елның 26 декабрендәге 29 номерлы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлеге җирлегеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләргә: 

Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Масловка авылы, 

Масловка авылы Үзәк ур., 13. 

4.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында» 2016 елның 26 декабрендәге 29 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка 

авыл җирлеге Советының түбәндәге составта керә торган тәкъдимнәрне исәпкә алу, 

гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем төзү турында " Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл җирлеге 

Советының 2016 елның 26 декабрендәге 29 номерлы карары: 

Егоров Анатолий Иван улы – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Масловка авыл җирлеге башлыгы, эшче төркем рәисе; 

Губаева Анастасия Сергей кызы – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Масловка авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре, эшче 

төркем әгъзасы; 

Ишмөхәммәтова Инсия Әмир кызы – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Масловка авыл җирлеге башкарма комитеты бухгалтеры, эшче 

төркем секретаре. 



5. Эшче төркемгә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Масловка авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Масловка авыл җирлеге җирлегеннән файдалану һәм төзелеш 

алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында " гы Карары проектын эшләп 

бетерергә. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка 

авыл җирлеге Советы карары белән расланган» Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл җирлеге җирлегеннән файдалану һәм 

төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында «Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл җирлеге Советы 

Карары проектын гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә. – Татарстан Республикасы бистә 

муниципаль районының 2016 елның 26 декабрендәге 29 номерлы» икенче 

укылышта карау өчен. 

 6. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, 

Масловка авылы, Үзәк урамы, Масловка авылы адресы буенча урнашкан Масловка 

авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында урнаштырырга. Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы 

" Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

Татарстан Республикасы  

Балык  Бистәсе муниципаль районы  

Масловка авыл җирлеге  башлыгы                                                 А.И.Егоров 
 

 
 

 


