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Карар
]ф 1-54

<Татарстан РесгIУбликасы Мамадыш муниципаJIь районы Урманчы авыJI

х(ирлеге)) муниципаJIь берэмлеге Уставына

Yзгарешлэр hэм остэмэлэр KepTY турында)
Совет карары проекты турында

(РоссиЯ Федерациясендэ щирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары

турында) 200З елныЦ б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,

<ТатарсТан РеспУбликасында п{ирле Yзидаро турында)> 2004 елньlц 2В июлендэге

45-трз номерлы Татарстан Республикасы Законы, <татарстан Республикасы

I\4амадыш муниципаJrь районы Урманчы авыл я{ирлегеD муниципаль берэмлеге

Уставын гамолдэге законнарга туры китерy максатларында, Татарстан

Республикасы N{амадыш муниципаль районы Урманчы авыл я{ИрлеГе СОВеТЫ

караркабул итте:
l. <ТатарстаН Республикасы Мамадыш муниципаль раЙоны Урманчы

авыл х(ирлеге)) муниципаJIь берэмлеге Уставына Yзгэрешлэр hэм остэмэлэр

KepTYHe хупларга (Jфl кушымта).
2. <ТатарстаН РеспублИкасЫ Мамадыш муницип€Lпь раЙоны Урманчы

авыл жирлеге)) муницигIаJIь берэмлеге Уставына yзгэрешлэр hэм естэмэлэр
KepTy турында> Совет карары проектына карата гражданнар тэкъДиМнЭРеН

исэпка алу тэртибен расларга (2 нче кушымта).
З. <<Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль раЙоны УрмаНЧЫ

авыл я{ирлеге)) муниципаJIь берэмлеге Уставына yзгэрешлэр hэм остЭМЭЛЭР

KepTy турында> карар проекты буенча ачык тыцлаулар yткэрy тэртибе)
<<Татарстан Республикасы VIамадыш муниципаль районы Урманчы аВыл

х(ирлеге)) муниципаJIь берэмлеге Советыныц 2018 елныц 5 июнендэ КабУЛ

ителгэн 1-35 номерлы карары белэн расланган ачык тыцлаулар (х{эмэгаТЬ

тыцлаулары) оештыру hэм уткэрy тэртибе турындагы Нигезламэ ниГеЗеНДЭ

гамэлгэ ашырьша.
4. (>Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль раЙоны УрМаНЧЫ

авыл яtирлеге муницигIаJIь берэмлеге Уставына yзгэрешлэр hэм оСТЭМЭЛЭР

KepTy турында)) карар проекты буенча ачык тыцлауларны 2020 еЛНыц 14 НЧе



апрелендэ Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл я(ирлеге Советы hэм

Башкарма комитетыныц административ бинасыныц утырышлар зfu,Iында

тубандэге адрес буенча yткэрерга: Тр, Мамадыш районы, Урманчы авылы,

Яшьлэр ур., l7.
5. Татарстанреспубликасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл

п(ирлеге муниципаrrь берэмлеге Уставына керган тэкъдимнорне исэпко алу,

гомумилэштерy hэм карау буенча тубэндоге составта эшче торкем тозергэ:

l) Ильин А.я.. - б нче номерлы бермандатлы сайлау округы буенча депутат,
торкем житэкчесе;
2) Муллин В.И. - 10 нче номерлы бермандатлы сайлау округы буенча депутат,

торкем эгъзасы;
з) Кириллов В.и.- 5 нчы номерлы бермандатлы сайлау округы буенча депутат,
торкем эьзасы.

6. Эшче торкемгэ Урманчы авыл жирлеге Советы депутатлары
тозэтмэлорен haM гражданнарныц <Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Урманчы авыл )t(ирлеге муниципаль берэмлеге Уставына

Yзгэрешлэр hэм остэмэлэр KepTY турында)) гы карар проектына тэкъдимнэрен
ойрэнеП hэМ гомумилэштереп, аны Татарстан Республикасы Мамадыш
мунициПаль районы Урманчы авыл я{ирлеге Советы каравына 2020 елныц 17

нче апреленэ кадэр кертергэ.
7. олеге карарны 2020 елныц 16 нчы мартына кадэр авыл щирлегенец

мэьлYмат стендларында, Мамадыш муницип€Lпь районыныц
mamadysh.tatarstan.ru рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн хапыкка игълан

итэргэ. 
/в. олеге карарныц утэ.тiешен тикшереп торуны Nl[амадыш муниципа_пь

районы Урманчы авыл х{ирлеге башлыгы А.Я.Ильинга йокларгэ.

Башлык,
Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл щирлеге Советы рэисе



-

Татарстан Республикасы
МIамадыш муниципаль районы

Урманчы авыл щирлеге
Советыныц ] З

Март 2020 ел, 1--54
карарына 1 нче кушымта

<татарстан Республикасы Мамадыш муниципалъ районы Урманчы авыл)t(ирлеге>) муниципаль берэмлеге Уставына кертелYче Yзгэрешлэр hэм
остэмэлэр

1. 5 статьяГа тубэндЭг€ эчтэлекле 20 пункт осторгэ:
<20) Россия Федерациясе гражданлык законнары нигезендэ уз белдеге белэнтозелгэн корылманы щимерy турында карар кабул итy, рохсэ.гсез корылманы)цимерY яисэ аны каПиТ€tJ'Iь тозелеш объектларын рохсэт ителгэн тозYнец',реконструкциялэyнец щир белан файдалану hэм тозелеш аJIып бuрукагыйдэЛэренда, территоРияне планлаштыру документларында, яисэ федеральзаконнарда билгелэнгэн капитаJIь тозелеш объектлары параметрларына турыкитерy турында карар кабул итy>.

2, 31 статьяныц 10 пунктында <<Россия Федерациясендэ }кирле YзидарэоештырУныц гомУми принциплары турында)> 200З елныц б октябрендэге 1З1-ФЗ номерлы ФеДер€lJIЬ законда бu-пuЬ", караJIмаган булса>> сYзларен остэрга.;
3,50 статьяныц З пунктына тубэндэге эчтэлекле абзац остэргэ:(-yз белдеге белэн тозелгэн корылманы сyтy турында, yз белдеге белэнтозелген корылманы сYтY яисэ аны капит€UIь тозелеш объектларын рохсэтителгэн тозyнец, реконструкциялэyнец х{ир белан файдалану hэм тозелешаJIып бuру кагыйдолэрендэ:, территорияне планлаштыру документларында яисэ

федераль законнарда билгеr"".rr, рохсэт ителгэн тозелеш объектларыныц ицчик параметрларына туры китерy турындагы карарны Россия Федерациясегражданлык законнары нигезендэ кабул ито.).



Татарстан Республикасьl
Мамадыш муниципаль районы

Урманчы авыл ll(ирлеге Советыныц
1З март 2020 ел;1-54

дI\4лd?ri;J;i,fi ;'#iT""
РЛЙОНЫНЫЦ УРМАНЧЫ ЛВЫЛ ЩИРЛЕГЕ) МУНИЦИПЛЛЪ БЕРОМЛЕГЕустлвынА YзгорЕшлеР hоМ остомолоР кЕртY турынДд) СоВЕТклрлры п роЕкты БуЕнчА грляtдАннлрныц токъдиN4нэрЕн

исопко ллУ hоМ ФикЕр Алышудл кАтнАшу тортиБЕ
<ТатарсТан РеспУбликасЫ Мамадыш муниципаль районыньlц Урманчы

авыл }кирлеге)) муниципаль берэмлеге Уставына yзгорешлэр haM остэмэлар
кертy турында)) карар проектына токъдимнэр Урманчы авыл х{ирлеге советына
тубэндэге адрес буенча кертела: 

i,

422186,ТатарстаН РеспублИкасы, МuмЬдurш районы, Женлек совхозы авылы,Ленин урамы, 5 нче йорт.
, тел,/фаКсы (8В55 бз) 2-|2-5I, e-mail: Urmап.N4аm@tаtаr.ru адресы буенчаязма ровешто, Ф.и. А.и., туган елын, адресын кYрсотеп тозэтмолар

таблицасына

ТаКЪДИМНЭР ЭШ КОННЭРендо алеге карар иьлан ителгэн -.r"a" -"- sсэгатътэн 16 сэгатькэ кадэр кабул итела.
Ачык тыцлауларда катнашу очен гаризч}Jrар тубэндэге адрес буенча шэхсэн яки
почта аша биреле: 422186,Татарстан Республикасы, Мамадыш районы, Женлек
совхозЫ аRылы, ЛениН урамы, 5 нче йорт.

, тел,/факсы (8855 бз) 2-12-51, e-mail: (Jrmап.N,[ am@tatar.ru Гаризалар эшконнэрендэ халык тыцлаулары yткэрy датасына кадэр 7 коннэн дэ соцгакалмыйча 8 сэгатьтан 16 сэгатькэ кадэр кабул ителэ.
гражданнарныц такъдимнэре эшче торкем тарафыннан теркэлэ hэмкарау очен Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районыныц<урманчы авыл )цирлеге))муниципаль берэмлеге Советына hэм башлыгынатапшырыла.

Татарстан Республ икасы
Мамадыш муниципаль районы

Урманчы авыл х(ирлеге башлыl.ы,
Совет рэисе - А.Я. ИльинltI --__5-5'

ке о:

J\ъ
Пункт,
подпункт

Проект
карары
тексты

Проектка
кертелyче
тозэтмэ
тексты

Тозэтмэлэрн
е исэпкэ
аJIып проект
тексты

Тозатма авторы
(Ф. И. О., адрес,
эш яки уку
урыны)


