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2018 елда Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Азнакай шәһәре» 

муниципаль берәмлеге бюджеты үтәлеше 

турында Татарстан Республикасы Азнакай 

шәһәр Советы карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар үткәрү турында 

 

Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре халкының муниципаль хокукый актлар 

проектлары турында фикер алышуда катнашу хокукларын үтәү максатларында, "Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясы, Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставының 20 

статьясы, Азнакай шәһәрендә халык алдында тыңлаулар оештыру һәм үткәрү тәртибе 

турында «Азнакай муниципаль районы Советының 2018 елның 22 августындагы 106-27 

номерлы карары белән расланган Азнакай шәһәрендә җәмәгать тыңлаулары (җәмәгать 

фикер алышуларын) оештыру һәм үткәрү тәртибе карары нигезендә, карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре Советының 

«Азнакай шәһәре «муниципаль берәмлегенең 2018 елгы бюджеты үтәлеше турында» гы 

карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрүне билгеләргә. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» 

муниципаль берәмлеге башлыгы гавами тыңлаулар үткәрүнең инициаторы булып тора. 

3. Билгеләргә: 

- үткәрү вакытын – 2019 елның 12 апреле 17.00 сәг.; 

- уздыру урыны -  Азнакай ш., Ленина ур, 22  йорт (зур утырышлар залы); 

- фикер алышына торган мәсьәлә буенча язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр тәкъдим 

ителә ала торган адрес: Азнакай шәһәре, Ленин урамы, 22 йорт, Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Советы. 

4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай шәһәре 

Башкарма комитетына гамәлдәге законнар, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шәһәре «муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының 

норматив хокукый актлары нигезендә һәм әлеге карар нигезендә» 2018 елда Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының» Азнакай шәһәре «муниципаль берәмлеге 
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бюджеты үтәлеше турында» Татарстан Республикасы Азнакай шәһәр Советы Карары 

проектын әзерләп, ачык тыңлаулар үткәрергә. 

5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге 

бюджеты үтәлеше турында» Татарстан Республикасы Азнакай шәһәр Советы карары 

проекты буенча оештыру комитеты (эшче төркем) составын кушымта нигезендә расларга. 

6. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының «2018 елда 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль 

берәмлеге бюджеты үтәлеше турында» гы Карары проектын Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakavevo.tatar.ru. 

7. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» 

түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru. һәм Азнакай 

муниципаль районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми 

сайтында түбәндәге адрес буенча: http://aznakavevo.tatar.ru. 2019 елның 27 мартыннан да 

соңга калмыйча урнаштырырга. 

 

 

 

Район Башлыгы урынбасары                                                 Н.М. Нәгыймов 
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Азнакай муниципаль районының Азнакай 

шәһәре Район башлыгы карарына кушымта  

«______»____________ 2019 №_______ 

 

 

«2018 елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджеты үтәлеше турында» проекты 

буенча  Татарстан Республикасы Азнакай шәһәре оештыру комитеты (эш 

төркеме) 

 Составы 

 

Оештыру комитеты рәисе (эш төркеме): 

Солтанов М.И. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе 

Оештыру комитеты секретаре (эшче төркем): 

 

Серегина О.Б.           Азнакай муниципаль районы Финанс - бюджет 

палатасы " муниципаль бюджет учреждениесенең 

фаразлау һәм икътисадый анализ бүлеге баш 

белгече 

Оештыру комитеты әгъзалары (эшче төркем): 

 

Гурьянова Л.К. Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасы " МКУ рәисе» 

Габитова З.С. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының юридик бүлеге башлыгы 

Хуҗин Р.М. Азнакай шәһәр Советы депутаты, " Азнакай РҮХ» 

ДАССОның стационар медицина ярдәме баш 

табибы (килешү буенча) 

Кщримов М.И. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы ветераннар (пенсионерлар) җирле 

иҗтимагый оешмасы рәисе (килешү буенча) 
 
 


