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КАРАР                                                      
 

№8                                                                                                   «13» ноябрь, 2019  ел                                                                    
 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Үчәлле авыл җирлеге Советының «2020 

елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына 

Татарстан  Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Үчәлле авыл җирлеге бюджеты 

турында» гы карары проекты буенча гавами 

тыңлаулар билгеләү турында 

 

Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге халкының «Азнакай 

муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге Советының "2020 елга, 2021 һәм 2022 

еллар план чорына  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль  районы 

Үчәлле авыл җирлеге бюджеты турында" гы карары проекты буенча фикер 

алышуда катнашу хокукларын саклау максатларында "Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясы нигезендә халык 

алдында тыңлаулар үткәрү юлы белән", Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы "Үчәлле авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставының 20 

статьясы белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Үчәлле авыл җирлеге Советының 2012 елның 21 апрелендәге 40 номерлы карары 

(27.01.2015 № 127, 2015 елның 5 сентябрендәге 147, 2016 елның 4 мартындагы 27, 

2018 елның 5 апрелендәге 91 номерлы карарлар редакциясендә) белән расланган 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге 

Советының халык алдында тыңлаулар оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы 

Нигезләмә: 

 

 

1.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге 

Советының " 2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына  Татарстан 



Республикасы Азнакай муниципаль  районы Үчәлле авыл җирлеге бюджеты 

турында "гы карары проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрүне билгеләргә. 

2. Халык тыңлауларын үткәрү инициаторы булып Азнакай муниципаль районы 

Үчәлле авыл җирлеге башлыгы тора. 

3. Билгеләү: 

- уздыру вакыты-2019 елның 03 декабре 10.00 сәгатьтә; 

- үткәрү урыны-Үчәлле авылының Җәмәгать Үзәге; 

- тикшерелгән мәсьәлә буенча язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр тәкъдим 

ителә ала торган адрес: 423317, Татарстан Республикасы, Азнакай районы, Үчәлле 

авылы, Совет урамы, 51. 

4. Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге Башкарма комитетына 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Үчәлле авыл җирлеге 

Советының "2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына  Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль  районы Үчәлле авыл җирлеге бюджеты 

турында " гы карары проекты буенча гамәлдәге законнар, Азнакай муниципаль 

районы Үчәлле авыл җирлегенең норматив хокукый актлары һәм әлеге карар 

нигезендә ачык тыңлаулар әзерләргә һәм үткәрергә. 

5. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Үчәлле авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында игълан итәргә һәм 2019 елның 

14 ноябреннән дә соңга калмыйча Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча, Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

http//aznakayevo.tatarstan.ru. адресы буенча урнаштырырга. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 

 

 

Башлык                                                                                             Г.М.Төхвәтуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

