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“Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Табар Черкене    авыл 
җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүне дәгъвалаучы гражданнар 

тарафыннан керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр бирү һәм  шулай ук Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 
Табар Черкене    авыл җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның  

керемнәре, чыгымнары, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында 
белешмәләр бирү турында Нигезләмә хакында” 2016 елның 22 мартындагы 24 
номерлы  Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Табар Черкене    

авыл җирлеге Советының карарын үз көчен югалткан 
 дип тану хакында  

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Табар Черкене   авыл җирлеге 
советы карар итте : 

1.  
1.1. “Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Табар Черкене    авыл 

җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан 
керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирү 
һәм  шулай ук Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Табар Черкене    авыл 
җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның  керемнәре, чыгымнары, 
мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр бирү турында 
Нигезләмә хакында” 2016 елның 22 мартындагы 24 номерлы  Татарстан Республикасы 
Апас муниципаль районы Табар Черкене    авыл җирлеге Советының карарын; 

1.2.“Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Табар Черкене    авыл 
җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан 
керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирү 
һәм  шулай ук Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Табар Черкене    авыл 
җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның  керемнәре, чыгымнары, 
мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр бирү турында 
Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү  хакында” 2016 елның 15 апрелендәге  29 номерлы Табар 
Черкене    авыл җирлеге Советы карарын; 

1.3.“Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Табар Черкене    авыл 
җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан 
керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирү 
һәм  шулай ук Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Табар Черкене    авыл 
җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның  керемнәре, чыгымнары, 
мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр бирү турында 
Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү  хакында” 2017 елның 12 маендагы 44 номерлы авыл 
җирлеге Советы карарын 

үз көчләрен югалткан дип танырга. 
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының рәсми 
сайтында интернет телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан вакыттан үз көченә керә. 
4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Табар Черкене    авыл җирлеге 

Башлыгына йөкләргә. 
Табар Черкене    авыл  
җирлеге Башлыгы                                        Р.Х. Ибәтуллин 
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