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2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына  

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының  

«Тойгуҗа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты  

проектын карау буенча гавами тыңлаулар билгеләү турында 

 

            Менделеевск муниципаль районының Тойгуҗа авыл җирлегендә 

яшәүчеләрнең хокукларын үтәү максатларында Менделеевск муниципаль районының 

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы чорына «Тойгуҗа авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең бюджет проекты буенча фикер алышуда катнашу өчен, 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясы 

нигезендә гавами тыңлаулар уздыру юлы белән, Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районының «Тойгуҗа авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставының 19 статьясы, Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районының Тойгуҗа авыл җирлегендә гавами тыңлауларны оештыру 

һәм уздыру тәртибе турында нигезләмә белән КАРАР БИРӘМ:  

           1. 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның план чорына Тойгуҗа авыл 

җирлегенең бюджет проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрүне 2019 елның 6 

декабренә 14.00 сәгатьтә Тойгуҗа мәдәният йорты бинасында билгеләргә. 2020 елда 

Тойгуза авыл җирлеге бюджеты проекты буенча тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне 

2021 һәм 2022 елларның план чорына язма рәвештә түбәндәге адрес буенча 

җибәрергә: ТР, Менделеевск районы, Тойгуҗа авылы, Мәктәп тык., 7 й.  яисә факс 

буенча 8(88554934013), 2019 елның 6 декабренә кадәр. 

           2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Менделеевск районы, Тойгуҗа 

авылы, Үзәк ур., 48 йорт адресы буенча махсус җиһазландырылган мәгълүмат 

стендында һәм Мәдәният йорты һәм авыл китапханәсе бинасында урнаштырырга, 

Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында www.mendeleeevsk.tatar.ru 

mailto:Toyg.Men@tatar.ru


«Тойгуҗа авыл җирлеге» бүлегендә, шулай ук Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүматның рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru урнаштырырга. 

           3. Карар аңа кул куйган көннән үз көченә керә.  

 

Тойгуҗа авыл җирлеге Башлыгы                                                                     Сафин Р.А. 
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