
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ 

 
КАРАРЫ   

 
2020 ел, 9 гыйнвар                                                                              №266 
 
Җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләрне 

(вәкаләтләрнең бер өлешен) тапшыру турында 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законының 15 
статьясындагы 4 өлеше нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 
Советы карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районына керүче: Апас шәһәр 
җирлеге, Әлмәндәр авыл җирлеге, Бакырчы авыл җирлеге, Биеш авыл җирлеге, Олы 
Болгаер авыл җирлеге, Зур Күккүз авыл җирлеге, Болын-Балыкчы авыл җирлеге, Югары 
Акхуҗа авыл җирлеге, Югары Ындырчы авыл җирлеге, Дәвеш авыл җирлеге, Ишеево 
авыл җирлеге, Каратун авыл җирлеге, Кызылтау авыл җирлеге, Коштауылы авыл 
җирлеге, Сатмыш авыл җирлеге, Урта Балтай авыл җирлеге, Иске Йомралы авыл 
җирлеге, Табар Черкене авыл җирлеге,Тутай авыл җирлеге, Чирмешән авыл җирлеге, 
Чүри-Бураш авыл җирлеге, Шәмбалыкчы авыл җирлеге Советларына Татарстан 
Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитетына югарыда күрсәтелгән 
җирлекләрнең башкарма комитетларының  җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 
буенча түбәндәге вәкаләтләрен тапшыру турындагы мәсьәләне карарга тәкъдим итәргә.: 

авыл җирлеге мөлкәтендә булган милек белән эш итү. 
2. Апас шәһәр җирлеге, Әлмәндәр авыл җирлеге, Бакырчы авыл җирлеге, Биеш 

авыл җирлеге, Олы Болгаер авыл җирлеге, Зур Күккүз авыл җирлеге, Болын-Балыкчы 
авыл җирлеге, Югары Акхуҗа авыл җирлеге, Югары Ындырчы авыл җирлеге, Дәвеш авыл 
җирлеге, Ишеево авыл җирлеге, Каратун авыл җирлеге, Кызылтау авыл җирлеге, 
Коштаулы авыл җирлеге, Сатмыш авыл җирлеге, Урта Балтай авыл җирлеге, Иске 
Йомралы авыл җирлеге, Табар-Черкене авыл җирлеге,Тутай авыл җирлеге, Чирмешән 
авыл җирлеге, Чүри-Бураш авыл җирлеге, Шәмбалыкчы авыл җирлеге  Советлары 
тарафыннан әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән тәкъдимнәр кабул 
ителсә,Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетына: 

Апас шәһәр тибындагы поселогы, Әлмәндәр авыл җирлеге, Бакырчы авыл 
җирлеге, Биеш авыл җирлеге, Олы Болгаер авыл җирлеге, Зур Күккүз авыл җирлеге, 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге, Югары Акхуҗа авыл җирлеге, Югары Ындырчы авыл 
җирлеге, Дәвеш авыл җирлеге, Ишеево авыл җирлеге, Каратун авыл җирлеге, Кызылтау 
авыл җирлеге, Коштаулы авыл җирлеге, Сатмыш авыл җирлеге, Урта Балтай авыл 
җирлеге, Иске Йомралы авыл җирлеге, Табар Черкене авыл җирлеге, Тутай авыл 
җирлеге, Чирмешән авыл җирлеге, Чүри-Бураш авыл җирлеге, Шәмбалыкчы авыл 
җирлегенең башкарма комитетлары белән әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән 
вәкаләтләрне тапшыру турында килешү төзергә; 

әлеге карарны гамәлгә ашыруны тәэмин итү максатларында,Татарстан 
Республикасы Апас муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районының 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджеты 
турындагы карарга бюджет законнары нигезендә үзгәрешләр кертү турындагы карарның 
проектын эшләргә һәм  тикшерүгә тапшырырга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 
порталында урнаштырырга,шулай ук Татарстан Республикасы Апас муниципаль 
районының рәсми сайтында урнаштыру юлы белән, халыкка игълан итәргә. 
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4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районы Башлыгы урынбасарына йөкләргә. 

 
Апас   
муниципаль район Башлыгы – 
Апас муниципаль районы 
Советы рәисе                                                                                  Р.Ф. Хисамутдинов 

 


