
Шəһəр тибындагы Җəлил поселогы Советы 

 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       КАРАР 
   03.02.2020 ел                                                                                       №1 
 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы 

поселогы» МБ территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəренə 2012 елның 4 
июлендəге 53 номерлы шəһəр тибындагы Җəлил поселогы Советы карары белəн 

расланган үзгəрешлəр кертү буенча гавами тыңлаулар үткəрү турында» 
 

 
«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законга таянып, Җəлил шəһəр тибындагы поселогы муниципаль 
берəмлеге Уставының 20 статьясы, 2012 елның 4 июлендəге 53 номерлы 
шəһəр тибындагы Җəлил поселогы Советы карары белəн расланган 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге территориясен төзеклəндерү 
кагыйдəлəренə үзгəрешлəр кертү буенча халыкның тыңлауларда катнашу 
хокукларын үтəү максатында, 2007 елның 11 маендагы 83 номерлы карары 
белəн расланган Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы муниципаль берəмлегендə халык тыңлауларын 
оештыру һəм үткəрү тəртибе турындагы Нигезлəмə нигезендə 

 
КАРАР БИРƏМ: 

 
1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 

шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлегенең җир билəмəлəреннəн 
файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəренə үзгəрешлəр кертү турында проект 
буенча гавами тыңлауларны билгелəргə. 

2. Билгелəргə: 
- халык тыңлауларын оештыручы – Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы башкарма 
комитеты; 

- халык тыңлауларын үткəрү вакыты - 2020 елның 4 мартында 11.00 
сəгатьтə; 

- үткəрү урыны-Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» МБ администрациясенең утырышлар 
залы (адресы: Җəлил ш. т. п., Əхмəдиев ур., 26); 

  – фикер алышына торган мəсьəлə буенча язма тəкъдимнəр һəм 
искəрмəлəр кертə ала торган адрес: г.т. Җəлил п., Əхмəдиев ур., 26, Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы башкарма комитеты (эш көннəре 8.00 сəгатьтəн 16.00 сəгатькə 
кадəр).  



 



Сарман муниципаль районы 
 «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
 муниципаль берəмлеге башлыгының 

 2020 елның 3 февралендəге 
1 нче номерлы карарына кушымта 

 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр 

тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Советының 2012 елның 4 
июлендəге 53 номерлы карары белəн расланган «Җəлил шəһəр тибындагы 

поселогы муниципаль» берəмлеге территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəренə 
үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү»  

 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр 

тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге территориясен төзеклəндерү 
кагыйдəлəренə түбəндəге үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертергə:  

 
1) 1 бүлек. 1.4 пунктының тугызынчы абзацын түбəндəге редакциядə бəян 

итəргə:  
«каты коммуналь калдыкларны чыгару» - каты коммуналь калдыкларны җыю 

урыннарыннан (мəйданчыкларыннан) каты коммуналь калдыкларны эшкəртү, 
утильлəштерү, зарарсызландыру, күмү өчен файдаланыла торган объектларга 
кадəр транспортлау;» 


