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җирлеге Советы карарларын юкка чыгару 
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«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл җирлеге 

Советы КАРАР ИТТЕ:  

 

1. Бетерү:  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге Советының 2019 елның 21 октябрендәге 127 номерлы «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Осинники авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында " карары, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники авыл җирлеге Советының 2013 елның 18 

декабрендәге 84 номерлы» Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы «Осинники авыл җирлеге «муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану 

һәм төзелеш алып бару Кагыйдәләрен раслау турында» карары белән расланган 

"Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге" муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында " карары»;  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге Советының 2020 елның 6 февралендәге 142 номерлы «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Осинники авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында " карары, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники авыл җирлеге Советының 2013 елның 18 декабрендә 

кабул ителгән 84 номерлы» Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы «Осинники авыл җирлеге «муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану 

һәм төзелеш алып бару Кагыйдәләрен раслау турында» карары белән расланган.        

   2. Әлеге карарны  түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати 

стендларда халыкка җиткерү: 

- Осинники авылы, Яшьләр урамы, 9А йорт (административ бина); 

- Осинники авылы, Лесная ур., 2 йорт (Осинник авыл мәдәният йорты), 



шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

Районы Осинники авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники 

авыл җирлеге Советы рәисе                                                                     А.Х. Сәгдиев 


