
 

                                           Татарстан Республикасы  

                                           Югары Ослан муниципаль районы Советы 

                                           № 9-78, 14нче март 2016нчы ел  карары 

                                     

        Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Советы Регламентын раслау турында                                      

 

     Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының җирле үзидарҽ 

турындагы кануннар җыелмасына үзгҽрешлҽр кертү, коррупция килеп чыгу 

ҿчен шартларны кисҽтүгҽ юнҽлтелгҽн канун актлары кабул итү сҽбҽпле, 

”Татарстан Республикасында җирле үзидарҽлҽр турында” Татарстан 

Республикасы канунының 28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ 22нче маддҽсенең 11нче 

пунктының 8нче ҿлешенҽ туры китереп, үзенең эшчҽнлеген оештыру һҽм 

процедур мҽсьҽлҽлҽрен җайга салу максатыннан,  

                                          Югары Ослан муниципаль районы Советы 

                                                  Карар кылды: 

     1. Югары Ослан муниципаль районы Советы Регламентын кушымтага 

туры китереп раслага. 

     2. Кҿчен югалткан дип санарга: 

   - “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы 

Регламенты турында” 14.11.2005нче ел, №13 Югары Ослан муниципаль 

районы Советы карары; 

   -  “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы 

Регламентына үзгҽрешлҽр кертү  турында” 30.05.2006нчы ел, №6-76 Югары 

Ослан муниципаль районы Советы карары; 

   -  “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы 

Регламентына үзгҽрешлҽр кертү  турында” 26.02.2008нче ел, №23-235 Югары 

Ослан муниципаль районы Советы карары; 

   -  “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы 

Регламентына үзгҽрешлҽр кертү  турында” 27.10.2009нчы ел, №41-425 

Югары Ослан муниципаль районы Советы карары; 

   -  “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы 

Регламентына үзгҽрешлҽр кертү  турында” 19.01.2010нчы ел, №43-445 

Югары Ослан муниципаль районы Советы карары; 

   -  “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы 

Регламентына үзгҽрешлҽр кертү  турында” 14.04.2011нче ел, №10-95 Югары 

Ослан муниципаль районы Советы карары; 

    -  “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы 

Регламентына үзгҽрешлҽр кертү  турында” 24.01.2014нче ел, №42-426 Югары 

Ослан муниципаль районы Советы карары. 

   3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокук  мҽгълумат рҽсми 

порталында һҽм Югары Ослан муниципаль районы рҽсми сайтында 

урнаштырырга. 



   4. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшерүне Югары Ослан муниципаль районы 

Советының хокук, тҽртип саклау һҽм регламент буенча даими комиссиясенҽ 

тапшырырга. 

 

 

 

 

Совет рәисе,  

Югары Ослан  

муниципаль районы башлыгы                                        М.Г.Зиатдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
                                                                                          

Югары Ослан муниципаль районы 

Советы                                                                                        

№ 9-78, 14нче март, 2016нчы ел   

карарына                                     

Кушымта №1 

                                       

                                      Татарстан Республикасы  

                         Югары Ослан муниципаль районы Советы  

                                                Регламенты 

                              

                            1нче бүлек. Гомуми кагыйдәнамәләр. 

            1нче маддә.   

    1. Бу Регламент Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Советы (алда-Район Советы) эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽрен 

җайга сала, район Советы утырышларын чакыру, ҽзерлҽү һҽм үткҽрү 

тҽртибен билгели, аның утырышларында карала торган мҽсьҽлҽлҽр буенча 

карарлар тикшерү һҽм кабул итү тҽртибен билгели, даими комиссиялҽр, 

депутат тҿркемнҽре, район Советының башка органнарының формалашуын 

һҽм вҽкалҽтлеклҽрен билгели, район Советы һҽм аның депутатларының үз 

вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру белҽн бҽйле башка мҽсьҽлҽлҽрне җайга сала. 

    2. Бу Регламентны үтҽү район Советы депутатлары ҿчен, муниципаль 

районның җирле үзидарҽ органнары һҽм  дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽре  

ҿчен, аның утырышларында катнашкан, депутатларның мҿрҽҗҽгатьлҽрен һҽм 

телҽклҽрен карап тикшерүдҽ катнашучы  район Советы карауына сорауларын 

керткҽн башка шҽхеслҽр ҿчен мҽҗбүри булып тора. 

     2нче маддә.   

   1. Район Советы эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүнең һҽм фикер 

алышуның  күмҽк һҽм ирекле принципларына нигезлҽнҽ. 

 

     3нче маддә.   

   1. Район Советы эшчҽнлегенең тҿп формасы булып аның 

утырышларында район Советы компетенциясенҽ кагылышлы мҽсьҽлҽлҽрне 

хҽл итү тора. 

   2. Район Советы утырышлары ачык һҽм белдереп үткҽрелҽ. 

   3. Район Советы ябык утырыш үткҽрү турында карар кабул итҽ ала. 

    

    4нче маддә.   

   1. Район Советы, аның даими комиссиялҽре, район Советы 

депутатлары, район Советы рҽисе-Район Башлыгы һҽм аның урынбасарының 

хокукый, оештыру, документаль, мҽгълумати, материаль - техник 

эшчҽнлеклҽрен тҽэмин итүне Югары Ослан муниципаль районы Советы 

аппараты турында Кагыйдҽнамҽгҽ туры китереп район Советы Аппараты 

тормышка ашыра. 

 



                            2нче бүлек. Район Советы депутаты. 

    5нче маддә.   

   1. Район Совет депутаты вҽкалҽтлҽре аны җирлекнең сайлап куелган 

органы депутатлары арасыннан җирлек башлыгы яки Район Советы депутаты 

итеп сайлап куйган кҿннҽн башлана һҽм яңа чакырылыш Район Советы эшен 

башлаган кҿннҽн туктатыла. 

   2. Депутат үзенең эшчҽнлеген федераль һҽм республика кануннары, 

Югары Ослан муниципаль районы Уставы, Югары Ослан муниципаль 

районы Советының депутат статусы турында Кагыйдҽнамҽсенҽ туры китереп 

тормышка ашыра.  

     6нчы маддә.   

   1. Депутат оешмалары “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне 

оештыруның гомуми принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль 

канунының 35.1нче маддҽсенҽ һҽм ”Татарстан Республикасында җирле 

үзидарҽлҽр турында” Татарстан Республикасы канунының 28.07.2004 ел, № 

45-ТРЗ 22.1нче маддҽсенҽ туры китереп формалашалар. 

 

   7нче маддә.   

   1. Депутат оешмаларын теркҽү ҿчен Район Советы рҽисенҽ- Район 

Башлыгына түбҽндҽге документларны җибҽрҽлҽр: 

    а) депутат оешмасы җитҽкчесенең депутат берлҽшмҽсе оешу турында 

язмача белдерү хаты; 

   б) депутат оешмасының аның  оешу максатын, рҽсми исемен, исемлек 

составын, шулай ук депутат оешмасы исеменнҽн чыгыш ясаучы һҽм Район 

Советы һҽм аның органнары утырышларында аны тҽкъдим итүче  вҽкалҽтле 

затлар турында  оештыру җыелышы беркетмҽсе; 

   в) район Советы депутатларының депутат оешмасына керү турында 

язмача гаризасы. 

   2. Теркҽү узган барлык депутат оешмалары район Советының  депутат 

оешмалары Реестрына кертелергҽ тиеш. 

   3. Бу маддҽ белҽн туры китереп, регистрация узмаган депутат 

оешмалары, бу Регламент белҽн билгелҽнгҽн депутат хокуклары белҽн 

файдаланмый.  

 

   8нче маддә.   

   1. Депутат оешмалары хокуклы: 

   а) Район Башлыгын – район Советы рҽисен һҽм район Башлыгы 

урынбасарын – район Советы рҽисе урынбасарын сайлау ҿчен 

кандидатураларны алдан тикшерергҽ; 

   б) район Советында  карап  тикшерелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер 

алышу үткҽрергҽ; 

   в) башка фракциялҽр, депутат тҿркемнҽре белҽн консультация  һҽм 

башка килешү чаралары үткҽрергҽ; 

   г) район Советы депутатлары арасында үзенең программаларын, 

тҽкъдимнҽрен, мҿрҽҗҽгатьлҽрен һҽм башка материалларны таратырга; 



   д) телҽсҽ кайсы тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽ буенча   район Советы 

утырышында чыгыш ясарга; 

  е) үзенең вҽкиллҽрен вакытлы депутат тҿркемнҽренҽ, эшче 

тҿркемнҽргҽ, шул исҽптҽн килешү тҿркемнҽренҽ кертергҽ; 

   ж) үзенең  фракциялҽр һҽм депутат тҿркемнҽре арасыннан район 

Советының телҽсҽ кайсы урынына сайлану ҿчен кандидатуралар тҽкъдим 

итергҽ; 

   з) канун белҽн тыелмаган телҽсҽ кайсы эшчҽнлекне тормышка 

ашырырга. 

   2. Уртак карарлар хҽзерлҽү ҿчен, тҿрле фракциялҽр һҽм депутат 

тҿркемнҽре вҽкиллҽре тарафыннан берлҽштерелгҽн консультациялҽр, 

киңҽшмҽлҽр, утырышлар үткҽрелҽ ала. 

      9нчы маддә.   

    1. Депутат оешмалары үз-үзлҽрен тарату турында карар кабул итҽ ала. 

Депутат оешмалары үз-үзлҽрен тарату турында карар кабул иткҽн очракта, ул 

депутат оешмасы җитҽкчесе тарафыннан имзалана һҽм 3 кҿн эчендҽ 

муниципаль район Башлыгына җибҽрелҽ. 

   2. Район Советы депутаты язмача гариза нигезендҽ телҽсҽ кайсы 

вакытта  депутат оешмасы составыннан чыга ала. Оешманың җитҽкче 

( координациялҽүче) органы район Башлыгына оешма составы үзгҽрүе 

турында состав үзгҽргҽн вакыттан соң 5 кҿн эчендҽ хҽбҽр итергҽ тиеш.  

   3. Бу Регламент белҽн туры китереп теркҽү узган депутат оешмасының 

вҽкиллҽре саны район Советының 5тҽн ҽзрҽк  депутаты  булса,  мондый 

депутат оешмасы район Советы депутат оешмалары реестрыннан чыгарыла, 

бу турыда Район Башлыгы – район Советы рҽисе район Советының алдагы 

утырышында депутатларга хҽбҽр итҽ. 

 

              3нче бүлек. Район Башлыгын, район Башлыгы 

урынбасарын  сайлау 

      10нчы маддә.   

    1. Район Башлыгы  яңа сайланган Район Советының беренче 

утырышында Район Советы депутатлары арасыннан  яшерен тавыш бирү 

юлы белҽн Район Советы вҽкалҽте вакытына сайлана. Район Башлыгы район 

Советы рҽисе вазифаларын башкара. 

      2. Район Башлыгын сайлау Район Советы депутатлары күрсҽткҽн 

кандидатлар  арасыннан, шул исҽптҽн Район составына кергҽн авылларның 

сайлап куелган органнары, Район халкы, иҗтимагый оешмалар, Татарстан 

Республикасы Президенты тҽкъдимнҽре нигезендҽ сайлана. 

      3. Район Башлыгы вазифасына сайлану ҿчен тҽкъдим ителгҽн 

депутат  үз кандидатурасын кире алырга хокуклы. 

       

     11нче маддә.   

   1. Үз кандидатурасын кире алу турында хҽбҽр иткҽннҽрдҽн кала, Район 

Башлыгы вазифасына сайлану ҿчен тҽкъдим ителгҽн барлык кандидатуралар 

буенча фикер алышу уздрыла. Фикер алышу вакытында кандидатлар алда 



торган эшчҽнлек программасы белҽн чыгыш ясый һҽм депутатларның 

сорауларына җавап бирҽ. 

    Һҽр депутат кандидат тҽкъдим иткҽн программа турында үзенең 

фикерен ҽйтергҽ, тҽкъдим ителгҽн кандидатура яклы яки аңа каршы  

агитация алып барырга хокуклы. 

   2. Үз кандидатурасын кире алу турында хҽбҽр иткҽннҽрдҽн кала, Район 

Башлыгы вазифасына сайлану ҿчен тҽкъдим ителгҽн кандидатуралар буенча  

фикер алышканнан соң,  барлык кандидатлар яшерен тавыш бирү ҿчен 

бюллетеньгҽ кертелҽ. Һҽр депутат бер кандидат ҿчен генҽ тавыш бирҽ ала. 

  3. Ҽгҽр катнашкан район Советы депутатлары санының яртысыннан 

артыгы аны сайлау ҿчен тавыш бирсҽ, кандидат  район Башлыгы вазифасына 

сайланган булып санала. 

  4. Ҽгҽр Район Башлыгы вазифасына сайлану ҿчен икедҽн артык 

кандидат тҽкъдим ителгҽн булса, һҽм аларның берсе дҽ сайлану ҿчен тиешле 

тавыш җыя алмаса, күбрҽк тавыш җыйган ике кандидат арасында икенче тур 

тавыш бирү үткҽрелҽ. 

   5. Ҽгҽр тавыш бирүнең икенче турында ике кандидатның берсе дҽ 

сайлану ҿчен тиешле тавыш җыя алмаса, район Башлыгын сайлау яңа 

кандидатларны тҽкъдим итеп, кабат үткҽрелҽ. Ҿстҽвенҽ алдан тҽкъдим 

ителгҽн кандидатларны тҽкъдим итү рҿхсҽт ителҽ.  

       

      12нче маддә.   

    1. Сайланганнан соң Район Башлыгы түбҽндҽгечҽ ант бирҽ: 

“Миңа йҿклҽнгҽн Югары Ослан муниципаль районы Башлыгының зур 

бурычларын тормышка ашырганда Россия Федерациясе  кануннарын һҽм 

Конституциясен, Татарстан Республикасы кануннарын һҽм  Конституциясен,  

Югары Ослан муниципаль районы Уставын үтҽргҽ, Район кешелҽренең мул 

тормышын тҽэмин итү ҿчен бҿтен белемемне һҽм кҿчемне куярга, кеше һҽм 

гражданин хокукларын сакларга ант итҽм”. 

 

      13нче маддә.   

   1. Район Башлыгы вҽкалҽтлҽренҽ “Россия Федерациясендҽ җирле 

үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары турында” 06.10.2003 № 

131-ФЗ Федераль кануны,  Югары Ослан муниципаль районы Уставы белҽн 

регламент билгелҽнҽ. 

   2. Район Башлыгы – район Советы рҽисенең җҽмҽгатьчелек тҽртибендҽ 

ярдҽмчелҽре була ала. 

       

   14нче маддә.   

   1. Район Башлыгы тҽкъдиме буенча Район Советы тарафыннан 

депутатлар арасыннан Район Башлыгы ярдҽмчесе сайлана.  

   Район Баашлыгы Ярдҽмчесе ачык тавыш бирү юлы белҽн сайлана. 

   2. Район Советы депутаты Район Башлыгы ярдҽмчесе булып, аны 

сайлау  ҿчен Район Советы депутатларының яртыдан артык ҿлеше тавыш 

биргҽн булса, сайланган дип санала.  



   3. Район Башлыгы ярдҽмчесе Район Башлыгы ҽмере белҽн билгелҽнгҽн   

вазифаларны бүлү белҽн туры китергҽн функциялҽрне, Район Башлыгы 

йҿклҽмҽлҽрен  башкара.  Ул  вакытлыча булмаган очракта (авыру яки ялы 

сҽбҽпле) яки ул үз  вазифаларын башкара алмаган очракта яки вакытыннан 

алда вҽкалҽтлҽре туктатылганда, үзенең вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ 

башкаручы Район Башлыгы ярдҽмчесе район Советы рҽисе - Район Башлыгы 

вазифаларын башкара. 

   4.  Район Башлыгы ярдҽмчесе вҽкалҽтлҽре гамҽлдҽге канун һҽм  район 

Уставында каралган нигездҽ вакытыннан алда  туктатыла. 

   5. Район Башлыгы ярдҽмчесе статусы белҽн бҽйле чиклҽүлҽр федераль 

канун белҽн билгелҽнгҽн.   

   6. Район Башлыгы ярдҽмчесе  Район Башлыгы инициативасы буенча 

кабул ителгҽн Район Советы карары белҽн яки Район Советы депутатлары 

арасыннан ҿчтҽн бер ҿлешеннҽн ким булмаган тҿркемнең талҽбе буенча 

телҽсҽ кайсы вакытта вазифасыннан чакыртып алына ала. Район Башлыгы 

ярдҽмчесен чакыртып алу турында карар Район Советы депутатлары 

арасыннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. 

 

               4нче бүлек. Район Советының даими комиссияләре 

    15нче маддә.   

    1. Район Советы компетенциясенҽ караган мҽсьҽлҽлҽрне алдан карау 

һҽм ҽзерлҽү ҿчен район Башлыгы һҽм аның урынбасарыннан кала депутатлар 

арасыннан район Советы эшчҽнлегенең тҿп юнҽлешлҽре буенча даими 

комиссиялҽр, шулай ук вакытлы комиссиялҽр барлыкка килҽ. 

   2. Муниципаль программалар, район Советы карарлары проектларын 

ҽзерлҽү ҿчен, район белҽн идарҽ итүгҽ караган ҽһҽмиятле булган 

мҽсьҽлҽлҽрне тикшерү ҿчен, район Советы каршында аның карары буенча 

депутатлар, район башкарма комитеты вҽкиллҽре, иҗтимагый оешмалар, 

организациялҽр һҽм предприятиелҽр, белгечлҽр, экспертлар һҽм район халкы 

составында эшче, эксперт һҽм башка киңҽшлҽшү тҿркемнҽре оеша ала. 

    

     16нчы маддә.   

    1. Район Советының даими комиссиялҽре үзлҽренең 

компетенциялҽренҽ караган мҽсьҽлҽлҽр буенча:  

  1) район Советы карарлары проектлары буенча бҽялҽмҽ ҽзерлилҽр; 

  2) район үсеше планнары һҽм программалары  проектларын, район 

бюджетын эшлҽүдҽ катнашалар, алар буенча үзлҽренең күрсҽтмҽлҽрен һҽм 

тҽкъдимнҽрен кертҽлҽр ; 

   3) район Советы, район Башлыгы – район Советы рҽисе кушуы буенча, 

яки үз инициативасы буенча комиссия эшчҽнлеге ҿлкҽсенҽ кагылышлы 

сораштыру ҽзерлилҽр, алар буенча район советы хокук актлары проектлары 

ҽзерлилҽр; 

   4) үзлҽренең компетенциялҽре кысаларында район Советы хокук 

актларының үтҽлешен тикшереп торалар, бу сораштырулар буенча тиешле 



органнарның һҽм җирле үзидарҽ органнары дҽүлҽт хезмҽтендҽге 

шҽхеслҽрнең докладларын һҽм хисапларын тыңлыйлар; 

   5) район Советы утырышларында карау ҿчен документларның 

проектларын ҽзерлилҽр; 

   6) район Советына яки район Башлыгына – район Советы рҽисенҽ 

халык тикшерүенҽ урын ҿчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне тикшерүгҽ 

чыгару турында яки халык алдында тыңлаулар билгелҽү турында тҽкъдимнҽр 

белҽн мҿрҽҗҽгать итҽлҽр; 

   7) бу Регламент белҽн каралган тҽртиптҽ район Советының чираттан 

тыш утырышларын чакыру турында  тҽкъдимнҽр кертҽлҽр; 

   8) район Уставы һҽм бу Регламент белҽн каралган башка вҽкалҽтлҽрне 

тормышка ашыралар. 

    

    17нче маддә.   

   1. Район Советының даими комиссиялҽре комиссия рҽисе һҽм 

вҽкиллҽре   составында район Советы депутатларының билгелҽнгҽн 

саныннан  район Советы депутатларының күпчелек тавышы белҽн сайлана. 

   2. Яңа оешкан Район Советының беренче утырышында билгелҽнгҽн   

Район Советы даими комиссиялҽренең исҽп составы район Советы 

депутатларыннан 7дҽн ким һҽм 10нан артык булырга тиеш түгел. 

   3. Район Советының даими комиссиялҽрен сайлаган вакытта тавыш 

бирү тулы состав буенча үткҽрелҽ. 

   4. Район Советының даими комиссиялҽре  рҽислҽре альтернатив 

нигездҽ сайлана. Комиссия рҽисе вазифасына кандидатуралар аның 

утырышларында алдан каралырга тиеш. 

   5. Район Советы депутаты район Советының икедҽн  артык булмаган 

комиссиясендҽ ҽгъза була ала. 

 

    18нче маддә.   

   1. Район Советының даими комиссиялҽре  рҽислҽре: 

   1) комиссия эшчҽнлеген оештыруны тормышка ашыралар; 

   2) комиссия утырышы кҿн тҽртибен формалаштыра һҽм чакырылган 

шҽхеслҽрнең исемлеген тҿзилҽр; 

   3) комиссия утырышларын алып баралар; 

   4) комиссияне район Советының башка комиссиялҽре белҽн, район 

Башлыгы-район Советы рҽисе белҽн, район территориясендҽ урнашкан 

предриятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн, массакүлҽм мҽгълумат 

чаралары белҽн  бҽйлҽнешлҽрдҽ  тҽкъдим итҽлҽр; 

   5) комиссия беркетмҽсен имзалыйлар; 

   6) бу Регламент белҽн каралган башка вҽкалҽтлҽрне тормышка 

ашыралар. 

 

    19нчы маддә.   



   1. Район Советының даими комиссиялҽре утырышлары,  ҽгҽр анда 

комиссия составының  ҿчтҽн икесеннҽн ким булмаган  ҿлеше катнашса, тулы 

хокуклы була. 

   2.  Район Советының даими комиссиясе карары катнашучы комиссия 

ҽгъзаларының күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ. 

   3. Район Советының берничҽ берлҽштерелгҽн комиссиялҽре 

утырышлырын уздырганда, карарлар һҽр комиссиянең катнашучы 

ҽгъзаларының күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ. 

    

    20нче маддә.   

   1. Район Советының даими комиссиялҽре үзлҽренең эшчҽнлегенҽ 

район җирле үзидарҽ органнары вҽкиллҽрен, шул исҽптҽн район Башкарма 

комитеты структур бүлекчҽлҽрен, дҽүлҽт органнарын, иҗтимагый 

оешмаларны, экспертларны, белгечлҽрне җҽлеп итҽргҽ хокуклы.  

   

     21нче маддә.   

    1. Район Советының даими комиссиялҽре утырышларында аның 

составына кермҽгҽн киңҽш хокукы булган  район Советы депутатлары 

катнаша ала. 

   

    22нче маддә.   

   1. Район Советы кирҽк булганда вакытлы комиссиялҽр оештыра ала. 

   2. Күрсҽтелгҽн комиссиялҽрнең бурычлары, вҽкалҽтлҽре һҽм эшчҽнлек 

вакытлары алар оешкан вакытта район Советы тарафыннан билгелҽнҽ. 

Вакытлы комиссиялҽр комиссия рҽисе һҽм вҽкиллҽре составында район 

Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан  район Советы 

депутатларының күпчелек тавышы белҽн оеша. 

      

    23нче маддә.   

   1.Тҿп  мҽсьҽлҽне хҽл итү ҿчен оешкан вакытлы комиссиялҽр  

үзлҽренең эшчҽнлеклҽре нҽтиҗҽлҽре буенча район Советына доклад тҽкъдим 

итҽлҽр. 

Аерым фикерлҽре булган комиссия ҽгъзалары аны район Советы 

утырышында укып чыгарга хаклы. Вакытлы комиссиялҽрнең докладлары 

буенча район Советы карар кабул итҽ ала. 

  2. Вакытлы комиссиялҽр үзлҽренең эшчҽнлеклҽрен аларга йҿклҽтелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽрне  башкарганнан соң яки район Советы карары буенча 

вакытыннан алда туктата ала.  

 

 

               5нче бүлек. Район Советының эшләү тәртибе 

    24нче маддә.   

   1. Яңа сайланган Район Советы беренче утырышына муниципаль 

район составына кергҽн барлык җирлеклҽрнең депутатларын сайлаганнан соң 

утыз кҿн эчендҽ җыела. 



   2. Район Башлыгын сайлаганчы Район Советының сайлаулардан соң  

беренче утырышын район Советының яше буенча ҿлкҽнрҽк булган депутаты 

алып бара. 

    

    25нче маддә.   

    1. Район Советының чираттагы  утырышы кирҽк булганда, лҽкин 

кимендҽ ҿч айга бер тапкыр уздырыла.  

     Чираттан тыш утырышлар Район Башлыгы яки Район Советының 

билгелҽнгҽн  депутатларның кимендҽ ҿчтҽн бер ҿлеше санынча депутатлар 

тҿркеме инициативасы буенча чакырыла.  

   2. Ҽгҽр Район Советы  утырышында сайлап куелган район Советы 

депутатларының 50 проценттан кимерҽк булмаган саны  катнашса, Район 

Советы утырышы хокуклы санала. 

   3. Ҽгҽр Район Советы  утырышында сайлап куелган район Советы 

депутатларының 50 проценттан кимерҽге килсҽ, район Башлыгы ҽмере белҽн 

утырыш җиде кҿннҽн дҽ артып китмҽгҽн башка вакытка күчерелҽ.  

    4. Район Советы депутатлары һҽм чакырылган шҽхеслҽргҽ чираттагы 

утырышны үткҽрү вакыты һҽм урыны турында, район Советы карауына 

кертелҽчҽк мҽсьҽлҽлҽр турында биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, ҽ чираттан 

тыш утырыш турында – аны үткҽрергҽ бер кҿн кала хҽбҽр ителҽ. Район 

Советы утырышын үткҽрү вакыты һҽм урыны турында хҽбҽр массакүлҽм 

мҽгълумат чараларында бастырып чыгарыла,  яки Югары Ослан муниципаль 

районы рҽсми сайтының Интернет челтҽрендҽ урнаштырыла. 

      

    26нчы маддә.   

   1. Район Советы  утырышлары Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы флаглары һҽм герблары 

урнаштырылган Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы, 

Чехов урамы, 18нче йорт адресы буенча  район Советы бинасының актлар 

залында үткҽрелҽ. 

   2. Утырышлар Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы 

Дҽүлҽт гимннарын башкару белҽн ачыла һҽм ябыла. 

  3. Район Советының  утырышлар залында район Башкарма комитеты, 

массакүлҽм мҽгълумат чаралары вҽкиллҽре ҿчен махсус бүлеп бирелгҽн 

урыннар билгелҽнҽ. 

 

    27нче маддә.   

   1. Район Советы  утырышына килгҽн депутатларны теркҽү район 

Советы утырышы ачылганга кадҽр бер сҽгать алдан башлана. 

   2. Район Советы аппараты теркҽүне оештыра, утырышка килгҽн  

депутатларның теркҽлүе нҽтиҗҽлҽрен анализлый, һҽм район Советына аның 

утырышында депутатларның ни сҽбҽпле булмауын хҽбҽр итҽ. 

     

    28нче маддә.   



   1. Район Башлыгын сайлаганнан соң Советның беренче һҽм аннан 

соңгы утырышларын район Башлыгы-район Советы рҽисе , ҽ ул булмаган 

очракта-район Башлыгы урынбасары-район Советы рҽисе урынбасары алып 

бара. Ҽгҽр Югары Ослан муниципаль районы Советы утырышында  район 

Башлыгы-район Советы рҽисе яки  аның урынбасары булмаса, район Советы 

үзенең составыннан вакытлыча рҽислек итүче депутатны сайлый. 

   2. Район Советы  утырышына рҽислек итүче:  

 1) утырышны ача һҽм яба; 

 2) депутатларга утырышка чакырылганнарның составын  хҽбҽр итҽ; 

 3) район Советы утырышын алып бара, бу Регламентның һҽм 

утырышның расланган эш тҽртибе үтҽлешен тҽэмин итҽ; 

  4) 

җыелышның тулы хокуклы булуы ҿчен җитҽрлек катнашучылар санын 

контрольдҽ тота; 

   5) докладлар һҽм чыгышлар ҿчен сүз бирҽ; 

   6) район Советы карарлары проектларын, утырышта тикшерелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽр буенча депутатларның тҽкъдимнҽрен тавышка куя, аларны 

тавышка кую тҽртибен һҽм тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен игълан итҽ; 

   7) аңа секретариаттан кергҽн депутатларның гаризалары, белешмҽлҽре, 

тҽкъдимнҽре һҽм күрсҽтмҽлҽрен игълан итҽ; 

   8) утырышлар залында тҽртип тҽэмин итҽ; 

   9) тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽлҽр буенча якларның хезмҽттҽшлеген һҽм 

карашлары якынаюына ярдҽм итҽ; 

   10) чыгышлар вакытында тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽлҽр  буенча кирҽк 

вакытта тиешле аңлатмалар биреп, тҿрле фикерлҽрне ачыклауны тҽэмин итҽ, 

утырыш вакытында килеп чыккан фикер каршылыкларын бетерү 

максатыннан һҽм башка мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча консультациялҽр үткҽрҽ; 

   11) кирҽк булганда депутатлар белҽн, даими комиссиялҽр белҽн 

консультациялҽр үткҽрҽ, фикер каршылыкларын бетерү максатыннан 

вакытлы комиссиялҽр эшен оештыра; 

   12) район Советы аппараты һҽм сҽркатибе эшен оештыра; 

   13) утырыш беркетмҽлҽрен имзалый. 

   3. Рҽислек итүче тикшерелҽ торган тҿп мҽсьҽлҽ буенча башка 

депутатларга бу Регламент белҽн билгелҽнгҽн вакыттан артык чыгыш ясарга 

хокуклы түгел, депутатларның чыгышларын, ҽгҽр алар бу Регламентка 

каршы килмҽсҽ, бүлдерергҽ һҽм аңлатма бирергҽ хаклы түгел. 

 

     29нчы маддә.   

    1. Район Советы  утырышын үткҽргҽн вакытка сҽркатип сайлана. 

   Сҽркатип депутатлар арасыннан ачык тавыш җирү юлы белҽн сайлана; 

   Район Советы утырышы сҽркатибе: 

   1) утырыш беркетмҽсен алып баруны оештыра; 

   2) сҽркатипкҽ килгҽн язуларның вакытын күрсҽтеп чыгыш 

ясаучыларны язып бара; утырышта рҽислек итүчегҽ фикер алышуда чыгыш 

ясау ҿчен язылганнар турында мҽгълуматларны җиткерҽ; 



   3) депутатларның сорауларын, белешмҽлҽрен, хҽбҽрлҽрен, 

гаризаларын, тҽкъдимнҽрен һҽм башка материалларны терки, утырышта 

рҽислек итүчегҽ, комиссия редакциясенҽ, башка район Советы органнарына 

җибҽрҽ; 

   4) район Советы адресына  гражданнар һҽм оешмалардан килгҽн 

мҿрҽҗҽгатьлҽр белҽн эшне оештыра; 

   5) утырышта депутатларга кирҽк булган материалларны тиражлауны 

һҽм таратуны оештыра; 

   6) утырыш беркетмҽсендҽ ачык, яшерен һҽм исемлҽп тавыш бирү 

нҽтиҗҽлҽрен теркҽп бара;   

   7) утырыш барышында килеп чыккан сораулар буенча аңлатмалар 

бирҽ  һҽм депутатларга хҽбҽр итҽ; 

   8) утырыш беткҽннҽн соң утырыш беркетмҽсенҽ виза сала һҽм рҽислек 

итүчегҽ кул куярга бирҽ. 

   2. Район Советында тикшерелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча депутатларның 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен һҽм фикерлҽрен тулырак исҽпкҽ алу ҿчен, рҽислек итүче 

һҽм башка депутатларның тҽкъдимнҽре буенча проект карарының тулы 

текстын эшлҽү ҿчен утырышта редакция комиссиясе сайлана. 

 

    30нчы маддә.   

   1. Район Советының чираттагы  утырышының кҿн тҽртибе һҽм эшлҽү 

тҽртибе, Район Советының эш планнарын һҽм карарларын, шулай ук кергҽн 

тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алып, Район Башлыгы - Район Советы рҽисе 

тарафыннан ҽзерлҽнҽ һҽм Район Советы карауына тапшырыла. Чираттагы 

утырышның кҿн тҽртибенҽ сораулар кертү инициативасына хокук  Район 

Уставы белҽн туры китереп, Район Башлыгы - Район Советы рҽисенҽ, район 

Советы депутатларына, даими комиссиялҽргҽ, район Башкарма комитеты 

Җитҽкчесенҽ, хокук инициативасы булган башка субъектларга бирелҽ.  

   2. Район Советы  утырышының кҿн тҽртибе һҽм эшлҽү тҽртибе 

рҽислек итүче тҽкъдиме буенча район Советы утырышында  тикшерелҽ һҽм 

раслана. 

   3. Район Советы  утырышының кҿн тҽртибе һҽм эшлҽү тҽртибенҽ 

тҽкъдимнҽре һҽм күрсҽтмҽлҽре район Советы депутатлары тарафыннан 

язмача рҽвештҽ утырышның сҽркатибенҽ, яки аларның чыгышларында 

аңлатылып бирелҽ. Язмача рҽвештҽ кергҽн тҽкъдимнҽр утырышта рҽислек 

итүче тарафыннан алар кергҽн тҽртиптҽ игълан ителҽ. 

   4. Кҿн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽрне карау тҽртибе, алдагы мҽсьҽлҽне 

карауга күчү яки хҽл ителмҽгҽн алдагы мҽсьҽлҽнең берсенҽ ҽйлҽнеп кайту,  

утырышта катнашкан депутатларның күпчелек тавышы белҽн тормышка 

ашырыла. 

 

      31нче маддә.   

     1. Район Советы утырышы сҽгать 10.00.нан 18.00. сҽгатькҽ кадҽр 

уздырыла. 



    2. Утырышта доклад ясау ҿчен вакыт 15-30 минут кысаларында, 

ҿстҽмҽ докладлар ҿчен – 5 минут, докладлар һҽм карар проектлары буенча 

фикер алышуда катнашу ҿчен – 5 минут, кабат фикер алышуда катнашу ҿчен 

– 3 минут, утырышны алып бару тҽртибе буенча, тавыш бирү мотивлары 

буенча, сораулар, тҽкъдимнҽр, хҽбҽрлҽр һҽм белешмҽлҽр кертү ҿчен чыгыш 

ясауга 1 минутка кадҽр вакыт бирелҽ.   

   3. Катнашучы депутатларның күпчелеге ризалыгы белҽн яки тавыш 

бирүдҽн башка, депутатлар каршы килмҽсҽ, рҽислек итүче доклад, ҿстҽмҽ 

доклад яки чыгышларның вакытын озынайтырга яки кыскартырга мҿмкин.   

     

    32нче маддә.   

   1. Район Советы утырышы кҿн тҽртибе мҽсьҽлҽлҽре буенча доклад һҽм  

ҿстҽмҽ докладтан соң, депутатларга докладчыга, ҿстҽмҽ докладчыга сораулар 

бирү мҿмкинлеге бирелҽ. Сораулар язма формада яки телдҽн  бирелҽ. Район 

депутаты ҿчтҽн артык сорау бирҽ алмый. 

   2. Кирҽк булса, утырышта катнашкан депутатларның күпчелек 

тавышы белҽн сорауларны туктату турында һҽм доклад яки район 

Советының карар проекты буенча  фикер алышуларга күчү турында  карар 

кабул итҽ. 

   3. Депутат фикер алышуларда ике тапкыр гына чыгыш ясый ала. 

Ҿстҽмҽ чыгыш ясау хокукы район Советы карары белҽн генҽ бирелҽ ала. 

Чыгыш ясау хокукын башка кешегҽ бирү рҿхсҽт ителми. 

   4. Фикер алышуларны туктату утырышта катнашкан депутатларның 

күпчелек тавышы белҽн ачык тавыш бирү юлы белҽн район Советы карары 

буенча башкарыла.  Фикер алышуларны туктату турында мҽсьҽлҽне 

куйганда, рҽислек итүче депутатларны чыгыш ясарга язылучылар саны белҽн 

һҽм аларның кайсысы чыгыш ясау турында  сораганын ачыклау  белҽн  

таныштыра. Ҽгҽр депутатка фикер алышулар туктатылу сҽбҽпле чыгыш 

ясарга мҿмкинлек бирелмҽсҽ, ул үзенең чыгышы  текстын сҽркатипкҽ район 

Советы утырышы беркетмҽсенҽ теркҽү ҿчен бирҽ ала. Фикер алышулар 

тҽмамланганнан соң доклад һҽм  ҿстҽмҽ доклад ясаучы йомгаклап 5 минут 

чыгыш ясарга хокуклы. 

   

     33нче маддә.   

   1. Район Советы депутаты, утырышта катнашучы башка шҽхес рҽислек 

итүче аңа сүз биргҽннҽн соң чыгыш ясый. 

   2. Чыгыш ясау ҿчен сүз гаризалар килү тҽртибе буенча бирелҽ. Рҽислек 

итүчегҽ утырышны алып бару тҽртибе буенча кисҽтүлҽрне белдерү ҿчен, 

шулай ук тавышка куйган формулировкаларны ачыклау ҿчен  сүз чираттан 

тыш бирелҽ. Тавыш бирү мотивлары буенча, мҽгълумат ҿчен, аңлатма бирү 

һҽм башка процедура сораулары буенча чыгыш ясау ҿчен рҽислек итүче 

тарафыннан искҽрмҽ ясалырга мҿмкин.   

   3. Район Советы тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽ буенча чыгыш ясауларның 

чиратын үзгҽртергҽ хаклы. 



   4. Алдан язылмыйча чиратсыз чыгыш ясау хокукына район Башлыгы-

район Советы рҽисе, район Башкарма комитеты рҽисе, утырышта рҽислек 

итүче ия.  

      

     34нче маддә.   

   1. Район Советы утырышында район Советы депутаты, аның буенча 

сүз алган кҿн тҽртибе мҽсьҽлҽсенең асылы буенча чыгыш ясарга бурычлы.    

Район Советы депутатларының чыгышларына аңлатма бирергҽ, чыгыш 

ясаучыларга тасвирлама бирергҽ беркем дҽ хаклы түгел. 

   2. Район Советы утырышында чыгыш ясаучы тупас һҽм ҽдҽпсез 

ҽйтемнҽр һҽм гамҽллҽргҽ юл куярга, законсыз һҽм кҿчлҽү гамҽллҽренҽ 

ҿндҽргҽ тиеш түгел. Бу талҽплҽрне бозган очракта рҽислек итүче мондый 

ҽйтемнҽр, ҿндҽүлҽрнең һҽм  гамҽллҽрнең  ярамауы турында рҽсми рҽвештҽ 

кисҽтү ясый.  

   3. Кабат  бу талҽплҽрне бозган очракта рҽислек итүче депутатның 

чыгышын  туктата. Ҽлеге депутатка шулай ук утырышта катнашкан 

депутатларның күпчелек тавышы белҽн район Советы карары буенча 

утырыш буе сүз бирелми.  

   4. Ҽгҽр чыгыш ясаучы тикшерелҽ торган темадан читлҽшсҽ, рҽислек 

итүче аны тикшерелҽ торган темага якын  торырга чакыра. 

 

    35нче маддә.   

   1. Утырышта катнашучы һҽм район Советы  депутаты булмаган шҽхес 

тҽртип бозган очракта, рҽислек итүче ҽмере буенча утырышлар залыннан 

чыгарыла. 

   

    36нчы маддә.   

   1. Район Советының һҽрбер утырышында беркетмҽ алып 

барыла.Техник мҿмкинлеклҽр булган очракта, фонограмма һҽм стенграмма 

алып барыла. 

   2. Утырыш беркетмҽсендҽ күрсҽтелҽ: 

   1) район Советы утырышының датасы һҽм үткҽрү урыны һҽм тҽртип 

номеры; 

   2) депутатларның билгелҽнгҽн саны, аларның фамилиялҽрен, 

исемнҽрен, ҽтисенең исемен күрсҽтеп утырышта катнашучы депутатларның 

саны; 

   3) рҽилек итүченең фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме, вазифасы; 

   4) район Советы утырышның кҿн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽр, доклад һҽм 

ҿстҽмҽ доклад ясаучыларның һҽм район Советы карауына куелган һҽр 

мҽсьҽлҽ буенча барлык  чыгыш ясаучыларның фамилиялҽре, инициаллары, 

вазифалары; 

  5) тавыш бирү ҿчен барлык тҽкъдимнҽрнең формулировкасы һҽм “ҽйе”, 

“каршы” яки тыелып калган дип тавыш биргҽн  барлык депутатларның санын 

күрсҽтеп тавыш  бирүлҽрнең нҽтиҗҽлҽре, ҽ тавыш бирүне исемнҽрен ҽйтеп  

үткҽргҽндҽ – шулай ук депутатларның  фамилиялҽре һҽм  инициаллары. 



   3. Беркетмҽгҽ карар проектлары һҽм бергҽ материаллар, текстлар яки 

чыгышларның хикҽялҽүлҽре һҽм утырыш барышында депутатлар һҽм чыгыш 

ясаучылар тарафыннан сҽркатипкҽ бирелгҽн  башка материаллар, район 

Советы кабул иткҽн актларның тулы текстлары теркҽлҽ. 

   4. Район Советы утырышы беркетмҽсе Район Советы утырышы 

тҽмамланганнан соң биш кҿн эчендҽ рҽсмилҽштерелҽ, сҽркатип тарафыннан 

виза салына һҽм Район Башлыгы - Район Советы рҽисе тарафыннан имзалана. 

   5. Беркетмҽ ике нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерелҽ. Беренчесе билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ архивка тапшырыла. Беркетмҽнең икенче нҿсхҽсе район Советы 

Аппаратында саклана һҽм район Советы депутатлары һҽм район халкының 

үтенече буенча танышу ҿчен бирелҽ. 

 

              6нчы бүлек. Тавыш бирү һәм каралар кабул итү тәртибе 

 

     37нче маддә.   

    1. Район Советы карарлары кагыйдҽ буларак, ачык тавыш бирү юлы 

белҽн кабул ителҽ. 

   2. Канун белҽн, Район Уставы белҽн һҽм бу Регламент белҽн 

билгелҽнгҽн очракларда, шулай ук район Советы карары буенча яшерен 

тавыш бирү үткҽрелҽ. 

   3. Район Советы карары буенча аерым мҽсьҽлҽлҽр буенча исемнҽрен 

атап тавыш бирү үткҽрелҽ ала. 

  

       38нче маддә.   

     1. Ачык тавыш бирү үткҽрелгҽндҽ тавышларны утырышның 

сҽркатибе саный. 

    2. Тавыш бирү башланыр алдыннан рҽислек итүче тавышка куелучы 

тҽкъдимнҽр саны турында хҽбҽр итҽ, аларның формулировкасын һҽм 

тавышка нинди тҽртиптҽ куелуын ачыклый, карар ничҽ тавыш белҽн кабул 

ителергҽ тиеш икҽнен искҽртҽ. 

   3. Бер яки ике тҽкъдим буенча тавыш биргҽндҽ, һҽр депутат бер 

тапкыр “ҽйе”, “каршы” яки тыелып калган дип тавыш бирегҽ хокуклы. Бу 

Регламент буенча аның ҿчен тиешле депутатлар санынча тавыш бирелгҽн 

булса, тҽкъдим кабул ителгҽн булып санала. 

   4. Ҽгҽр тавыш бирүгҽ бер мҽсьҽлҽ буенча икедҽн артык тҽкъдим 

кертелсҽ, һҽр депутат үзенең тавышын тҽкъдимнең һҽрберсенҽ “ҽйе”, 

“каршы” дип бирҽ, шулай ук телҽсҽ кайсы тҽкъдим ҿчен (рейтинглы тавыш 

бирү) тавыш бирүдҽн тыелып калырга хокуклы. Иң күп  тавыш җыйган ике 

тҽкъдим, ҽлеге маддҽнең ҿченче ҿлешендҽ каралган тҽртиптҽ кабаттан 

тавышка куела. Ҽгҽр бу очракта да тҽкъдимнҽрнең берсе дҽ  бу Регламент 

буенча  карар кабул итү ҿчен тиешле тавышны җыя алмаса,  рҽислек итүче 

тҽкъдиме буенча яңа карар проектын эшлҽү ҿчен депутат килешү комиссиясе 

формалаша. 



   5. Тавыш бирү тҽмамланганнан соң утырышта рҽислек итүче аның 

нҽтиҗҽлҽрен игълан итҽ. Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре район Советы 

утырышының беркетмҽсенҽ кертелҽ.  

 

       39нчы маддә.   

   1. Яшерен тавыш бирүне үткҽрү һҽм аның нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү ҿчен 

район Советы депутатлар арасыннан ачык тавыш бирү юлы белҽн санау 

комиссиясен сайлый. Санау комиссиясенҽ сайлау органнары составына яки 

сайлап куелган вазифага тҽкъдим ителгҽн  депутатлар керҽ алмый. 

   2. Санау комиссиясе үзенең составыннан комиссия рҽисен һҽм 

сҽркатипне сайлап куя, шул турыда беркетмҽ тҿзелҽ. 

   3. Комиссия карарлары аның ҽгъзаларының күпчелек тавыш бирүе 

белҽн кабул ителҽ һҽм  комиссия рҽисе һҽм сҽркатибе имзалаган  беркетмҽ 

белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

   4. Яшерен тавыш бирү ҿчен бюллетеннҽр санау комиссиясе 

контрольлегендҽ ул билгелҽгҽн формада һҽм тиешле күлҽмдҽ ҽзерлҽнҽ. 

Бюллетеннҽрдҽ тавыш бирү ҿчен кирҽкле мҽгълуматлар булырга тиеш. 

Сайлау бюллетеннҽрендҽ карар проектлары буенча яки сайлап куелган 

вазифага бердҽнбер кандидатура булганда “ҽйе”һҽм “каршы” сүзлҽре 

торырга тиеш. 

   5. Тавыш бирүне үткҽрү вакыты һҽм урыны, аны үткҽрү тҽртибе бу 

Регламент нигезендҽ санау комиссиясе тарафыннан билгелҽнҽ, һҽм комиссия 

рҽисе тарафыннан игълан ителҽ. 

   6. Тавыш бирүне үткҽрү ҿчен комиссия утырышта катнашкан һҽр 

депутатка  тавыш бирү ҿчен бер бюллетень бирҽ. 

   7. Бюллетенне тутыру бюллетендҽге депутат каршы тавыш биргҽн 

кандидат фамилиясен, ҽ карар проекты буенча (карар варианты буенча) 

бюллетендҽ яки бер кандидатура белҽн -  тҽкъдим ителгҽн карарлар варианты 

яки кандидат фамилиясе янына “ҽйе” яки “каршы” сүзлҽрен сызу юлы белҽн 

башкарыла. “Ҽйе” һҽм “каршы” сүзлҽрен икесен дҽ, яки бҿтен 

кандидатларның фамилиялҽрен сызу, шулай ук бюллетенне тутырмау тавыш 

бирүдҽн тыелган булып санала. 

   8. Тавыш бирү бюллетене тавыш бирү кабинасында тутырыла һҽм 

тавыш бирү ҿчен печатьлҽп куйган урнага салына. 

   9. Санау комиссиясе тавыш бирү тҽмамланганнан соң урнаны ача, 

дҿрес һҽм дҿрес булмаган бюллетеннҽрнең санын билгели һҽм тҽкъдим ҿчен 

бирелгҽн каршы һҽм каршы булмаган  тавышларны санауны башкара. 

Тавышларны санаган вакытта район Советы депутатлары катнаша ала. 

   10. Дҿрес булмаган  булып билгелҽнгҽн формада булмаган бюллетень, 

ҽ дҽүлҽт хезмҽтендҽге затны сайлаганда бюллетендҽ бер вазифага  ике яки 

аннан артык фамилия калган булса- санала. 

   11. Яшерен тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре турында санау комиссиясе санау 

комиссиясенең барлык ҽгъзалары имзалаган һҽм район Советы утырышында 

укылган  беркетмҽ тҿзи. 

 



       40нчы маддә.   

    1. Исемнҽрен атап тавыш бирү район Советы депутатларының 

билгелҽнгҽн санының ҿчтҽн береннҽн ким булмаган саны талҽбе буенча 

үткҽрелҽ. 

    2. Исемнҽрен атап тавыш бирүне үткҽрү ҿчен һҽм аның нҽтиҗҽлҽрен 

билгелҽү ҿчен район Советы депутатлар арасыннан ачык тавыш бирү юлы 

белҽн сайлау комиссиясен сайлый. 

   3. Район Советы утырышында яшерен дҽ  һҽм исемнҽрен атап та  

тавыш бирү үткҽрелгҽн очракта, район Советы аны оештыруны санау 

комиссиясенең бер составына тапшыра ала. 

     Исемнҽрен атап тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре беркетмҽгҽ кертелү ҿчен 

сҽркатипкҽ тапшырыла һҽм район Советы утырышында игълан ителҽ, шулай 

ук массакүлҽм мҽгълумат чараларыннда бастырылып чыгарыла, яки 

Интернет челтҽрендҽ районның рҽсми сайтында урнаштырыла. 

 

     41нче маддә.   

   1. Бер үк мҽсьҽлҽ буенча кабаттан тавыш бирү бу мҽсьҽлҽ буенча карар 

кабул итү ҿчен кирҽк булган шундый ук  күпчелек тавыш бирү юлы белҽн 

район Советы карары буенча рҿхсҽт ителҽ. Тавышларны санау вакытында 

хата киткҽн булса, тавыш бирүгҽ куелган мҽсьҽлҽдҽ ачыклык булмаса, бу 

Регламентны бозган башка очраклар булса  моның ҿчен җирлек булып тора. 

   

     42нче маддә.   

      1. Процедура мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар район Советы 

утырышында катнашкан депутатларның күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ 

һҽм утырыш беркетмҽсендҽ чагыла. 

   2. Процедурага түбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽр керҽ: 

   1) район Советы утырышы сҽркатибен сайлау турында; 

   2) утырышның кҿн тҽртибен раслау турында; 

   3)  утырышның кҿн тҽртибе проектына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 

кертү турында; 

   4) утырышның кҿн тҽртибен яңа мҽсьҽлҽ белҽн тылыландыру турында; 

   5) утырышны берничҽ этапта үткҽрү турында; 

   6) утырышта тҽнҽфес турында, утырышны күчерү һҽм ябу турында; 

   7) чыгыш ясау ҿчен ҿстҽмҽ вакыт бирелү турында; 

   8) утырышның кҿн тҽртибе мҽсьҽлҽлҽре буенча чыгыш ясауларны 

күчерү яки туктату турында; 

   9) утырышның кҿн тҽртибе мҽсьҽлҽлҽренҽ күчү (кайту) турында; 

   10) район Советының тиешле даими комиссиясенҽ мҽсьҽлҽне карауны 

тапшыру; 

   11) фикер алышудан башка тавыш бирү; 

   12) хокук актлары проектларына тҿзҽтмҽлҽр кертүне кабул итү яки 

кире кагу; 

   13) ябык утырыш үткҽрү турында; 

   14) утырышта рҽислек итүченең функциялҽрен тапшыру; 



   15) район Советы утырышында карала торган карар проектлары һҽм 

башка мҽсьҽлҽлҽр буенча тиешле мҽгълуматларны һҽм нҽтиҗҽлҽрне бирү 

ҿчен утырышка  шҽхеслҽрне чакыру; 

   16) утырышта катнашучыларга бирелҽ торган  мҽгълуматларны, 

белешҽлҽрне  исҽпкҽ алу турында; 

   17) тавыш бирүне үткҽрү тҽртибен үзгҽртү турында; 

   18) ҿстҽмҽ теркҽү уздыру турында; 

    19) тавышларны кабат санау турында; 

    20) район Советы утырышын үткҽрү вакытын озынайту турында; 

    21) утырышка депутатның (депутатларның) мҿрҽҗҽгатьлҽрендҽ 

булган сорауларга җавап бирү ҿчен  дҽүлҽт хезмҽтендҽге  шҽхесне чакыру 

турында; 

   22) район Башкарма комитетының үзенең эшчҽнлеге турында чираттан 

тыш отчѐт тапшыруы турында; 

    23) бу Регламент белҽн туры китереп район Советы утырышында 

катнашан депутатларның күпчелек тавыш бирүе белҽн кабул ителгҽн 

мҽсьҽлҽлҽр буенча башка сораулар. 

 

                 7нче бүлек. Район Советының хокук актлары  

     43нче маддә.   

    1. Район Советы,  үзенең компетенциясе кысаларында, Федераль 

кануннар, Татарстан Республикасы кануннары һҽм район Уставы белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ норматив һҽм башка хокук актлары  кабул итҽ.  

     2. Район Советының норматив хокук актлары, шулай ук  норматив 

булмаган хокук актлары карарлар формасында  кабул ителҽ. 

   3. Район Советы хокук актлары кҿн тҽртибенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽ 

кысаларында кабул ителҽ. 

   4. Район Советы хокук актларына Район Башлыгы – район Советы 

рҽисе,  район Уставында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, аларны  кабул иткҽннҽн соң 

һҽм халыкка җиткерелгҽч, ҿч кҿн эчендҽ  кул куя. 

 

                8нче бүлек. Район Советының муниципаль норматив хокук 

актларын кабул итү тәртибе  

      44нче маддә.   

     1. Муниципаль хокук актлары проектлары район Башлыгы, район 

Советы депутатлары, район Башкарма комитеты Җитҽкчесе, район 

Прокуроры, территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары, гражданнарның 

инициатив тҿркемнҽре, шулай ук аларның карамагында булган мҽсьҽлҽлҽр 

буенча районның Контроль-хисап Палатасы, районның Финанс-бюджет 

Палатасы, районның җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы тарафыннан 

кертелҽ ала. 

    2. Район Советына муниципаль хокук акты проектын керткҽн вакытта 

булырга тиеш: 

   1) муниципаль хокук акты проектының тексты; 

   2) аңлатма язуы; 



   3) белешмҽ материаллар (булган очракта)(кертелгҽн мҽсьҽлҽ буенча 

мҽгълумат, иллюстрация материалы, схемалар, таблицалар һ.б.); 

   4) финанс- икътисад нигезе ( бу проектны тормышка ашыру матди 

чыгымнар талҽп иткҽн очракта); 

   5) Контроль-хисап Палатасы нҽтиҗҽсе ( карар проекты муниципаль  

финанс контроле предметы булган мҽсьҽлҽлҽргҽ кагылган очракта); 

   6) бюджет канунында каралган документлар һҽм материаллар (район 

бюджеты һҽм район бюджеты үтҽлеше турында карар проектлары буенча); 

   7) чагыштыру таблицасы (район Советы карарына үзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертү турында карар проектын керткҽн очракта); 

   8) ҽлеге мҽсьҽлҽ буенча докладчылар, чыгыш ясаучылар  һҽм  

чакырылганнар исемлеге; 

   9) ҽлеге муниципаль хокук акты проектын кабул итү сҽбҽпле кабул 

ителергҽ, үзгҽртелергҽ, кҿчен югалткан дип санарга яки туктатылырга 

тиешле муниципаль хокук актлары исемлеге (кирҽк булганда). 

   3. Башкарма комитет җитҽкчесе, башка җирле үзидарҽ органнарының 

җитҽкчелҽре тарафыннан кертелгҽн  муниципаль хокук актларына Башкарма 

комитетта, башка җирле үзидарҽ органнарына ярашлы итеп билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ виза салынырга тиеш. Бергҽ теркҽлгҽн  материалларда 

башкаручының, шулай ук проектны эшлҽүче бүлекчҽ җитҽкчесенең 

фамилиясе, исеме,  ҽтисенең исеме, вазифасы һҽм эш телефоны булырга 

тиеш. 

   4. Барлык муниципаль норматив хокук актлары проектлары коррупция 

факторларын ачыклар ҿчен экспертиза (коррупциягҽ каршы экспертиза) 

үтҽргҽ тиеш. 

   5. Коррупциягҽ каршы экспертиза норматив хокук актларын һҽм 

норматив хокук актлары проектларына  Коррупциягҽ каршы экспертиза 

үткҽрү тҽртибе белҽн туры китереп  коррупциягҽ каршы экспертиза үткҽрү 

ҿчен җаваплы булган дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхес тарафыннан үткҽрелҽ. 

   6. Барлык муниципаль норматив хокук актлары проектлары норматив 

хокук актларын һҽм норматив хокук актлары проектларына Коррупциягҽ 

каршы экспертиза үткҽрүдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда 

коррупциягҽ каршы бҽйсез экспертиза үткҽрү ҿчен  Интернет челтҽрендҽ 

районның рҽсми сайтында урнаштырыла.  

   7. Барлык муниципаль норматив хокук актлары гамҽлдҽге кануннарга 

туры килүен ҿйрҽнү ҿчен район прокуратурасына җибҽрелҽ. 

   8. Җирле салымнарны һҽм җыемнарны билгелҽү, үзгҽртү һҽм бетерүне, 

җирле бюджеттан тотылган чыгымнарны тормышка ашыруны  күздҽ тоткан   

Район Советы карарлары проектлары район Советы карауына район 

Башкарма комитеты Җитҽкчесе инициативасы буенча яки аның бҽялҽмҽсе 

булганда кертелҽ ала. Күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ район Советына муниципаль 

норматив хокук акты проектын район Башкарма комитетына тҽкъдим 

иткҽннҽн соң утыз кҿн эчендҽ тҽкъдим ителҽ. 



   9. Муниципаль норматив хокук акты проекты һҽм аңа беркетелгҽн 

материаллар язмача формада район башлыгы – район Советы рҽисе исеменҽ 

җибҽрелҽ. 

    45нче маддә.   

  1. Килгҽн муниципаль норматив хокук акты проекты һҽм аңа 

беркетелгҽн материаллар район Советы аппараты тарафыннан кергҽн кҿнне 

теркҽлҽ. 

   2. Район башлыгы – район Советы рҽисе муниципаль норматив хокук 

акты проектын һҽм аңа беркетелгҽн материалларны теркҽгҽннҽн соң бер 

тҽүлек эчендҽ тҽкъдим ителгҽн  мҽсьҽлҽ алар карамагында булган район 

Советының даими комиссиясенҽ җибҽрҽ. Тиешле актның проекты башта 

коррупциягҽ каршы экспертиза үткҽрү ҿчен җаваплы булган дҽүлҽт 

хезмҽтендҽге шҽхескҽ җибҽрелҽ, һҽм шулай ук  район прокуратурасына 

җибҽрелҽ, уңай бҽялҽмҽ алганнан соң аңа теркҽлгҽн барлык материаллар 

белҽн бергҽ район Советының даими комиссиясенҽ җибҽрелҽ. 

   3. Ҽгҽр тапшырылган муниципаль норматив хокук акты ҽлеге 

Регламент талҽплҽренҽ туры килмҽсҽ, яки бу Регламентның 45нче 

маддҽсендҽ күрсҽтелгҽн  аның буенча кирҽкле материаллар тапшырылмаган 

булса, мондый проект район Башлыгы-район Советы рҽисе тарафыннан 

инициаторга ҽлеге Регламент белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽр белҽн туры 

китереп үтҽү ҿчен кире кайтарыла. 

   4.  Муниципаль норматив хокук акты проекты буенча аны район 

Советы караганга кадҽр район Уставында һҽм район Советының норматив 

хокук актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ  халык алдында тыңлаулар 

билгелҽнергҽ мҿмкин. 

    46нчы маддә.   

    1. Муниципаль норматив хокук акты проектын карау тҽртибе , даими 

комиссиядҽ проект буенча бҽялҽмҽ ҽзерлҽү бу Регламент нигезендҽ 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ билгелҽнҽ. 

   2. Проектлар ҿстендҽ эшлҽү ҿчен даими комиссия аның эшендҽ 

проектның инициаторы яки аның вҽкиле катнашырга хокуклы булган  эшче 

тҿркемнҽр оештыра ала.  

   3. Альтернатив муниципаль норматив хокук акты проектлары даими 

комиссия трафыннан тҿп проект белҽн бер үк вакытта карала. 

   4.  Муниципаль норматив хокук акты проектын даими комиссиядҽ 

тикшерү проектны керткҽн хокукиҗат субъекты вҽкилен чакырып ачык уза. 

   5. Аның эшендҽ катнашмаган комиссия ҽгъзасы даими комиссиягҽ 

каралырга тиешле үзенең тҽкъдимнҽрен һҽм күрсҽтмҽлҽрен  җибҽрергҽ 

хаклы. Тҽкъдимнҽрне һҽм күрсҽтмҽлҽрне карап чыгу нҽтиҗҽлҽре турында 

даими комиссия рҽисе телдҽн район Советы утырышына шундый тҽкъдимнҽр 

һҽм күрсҽтмҽлҽр җибҽргҽн  район Советы депутатларын таныштыра, шулай 

ук утырышта аны карарга ҽзер булуы турында хҽбҽр итҽ. 

 

       47нче маддә.   



    1.Тикшерелҽ торган проект аның карамагында булган район Советы 

даими комиссиясенҽ проектка тҿзҽтмҽлҽр язма формада проектның аерым 

кагыйдҽнамҽлҽренең редакциясен үзгҽртеп, яки проектка конкрет сүзлҽр, 

пунктлар, ҿлешлҽр, маддҽлҽр һҽм башка кагыйдҽнамҽлҽр белҽн ҿстҽмҽлҽр 

кертеп, яки проектның конкрет кагыйдҽнамҽлҽрен тҿшереп калдыру турында 

тҽкъдимнҽр белҽн хокукиҗат инициативасы субъектлары тарафыннан 

кертелҽ. 

    2. Проектка тҿзҽтмҽлҽр район Советының  даими комиссиясе 

утырышында каралырга тиеш, утырышның вакыты турында проектны 

тҽкъдим иткҽн  хокукиҗат инициативасы субъектлары, шулай ук  карала 

торган проектка тҿзҽтмҽлҽр керткҽн  хокукиҗат инициативасы 

субъектларына хҽбҽр ителҽ. Тҿзҽтмҽлҽр таблицасы күрсҽтелгҽн шҽхес 

тарафыннан аны даими комиссиядҽ караганга кадҽр бер атнадан соңга 

калмыйча алдан ук җибҽрелҽ. 

   3. Тҿзҽтмҽлҽрне карап тикшергҽн вакытта фикер алышу тавышы 

хокукы булган   хокукиҗат инициативасы субъектлары, яки аларның 

вҽкиллҽре катнашырга хокуклы. Тҿзҽтмҽлҽр керткҽн хокукиҗат 

инициативасы субъекты, яки аның вҽкиле кертелгҽн тҿзҽтмҽлҽрнең 

редакциясен аларны тикшергҽн вакытта  дҽлиллҽргҽ һҽм ачыкларга, яки 

карап чыгудан тҿшереп калдырырга  хокуклы.   

   4. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча даими комиссия тҿзҽтмҽлҽр белҽн 

ризалаша ала һҽм аны  муниципаль норматив хокук акты проекты текстына 

кертергҽ, яки кире кагырга тҽкъдим итҽ ала. 

   5. Муниципаль хокук акты проекты даими комиссиядҽ каралганнан 

соң  район Башлыгына – район Советы рҽисенҽ район Советының якындагы 

утырышының кҿн тҽртибенҽ кертү ҿчен җибҽрелҽ. 

      48нче маддә.   

     1. Гражданнарның хокукиҗат инициативасын тормышка ашыру 

тҽртибендҽ кертелгҽн  муниципаль хокук акты проекты район Советының 

ачык утырышында аны керткҽн кҿннҽн соң ҿч ай эчендҽ һичшиксез карап 

чыгарылырга тиеш. 

    2. Муниципаль хокук акты проектын керткҽн гражданнарның 

инициатив тҿркеме вҽкиленҽ (вҽкиллҽренҽ) алар керткҽн муниципаль хокук 

акты проектын карап тикшерү вакыты һҽм урыны турында алдан ук хҽбҽр 

ителҽ, алар бу проектны тикшергҽндҽ район Советы утырышында 

катнашырга һҽм үзлҽренең карашларын аңлатып бирергҽ хокуклы. 

   3. Муниципаль хокук акты проектын тикшергҽн вакытта 

гражданнарның инициатив тҿркеме вҽкиле (вҽкиллҽре) булмаса, проектны 

карап чыгу район Советының башка  утырышына күчерелҽ. Муниципаль 

хокук акты проектын кабат тикшергҽн вакытта гражданнарның инициатив 

тҿркеме вҽкиле (вҽкиллҽре) булмаса, тиешле  проект  район Советы 

тарафыннан ҽлеге шҽхеслҽр катнашыннан башка гына карала. 

   4. Муниципаль хокук акты проектын карап чыгу нҽтиҗҽлҽре буенча  

кабул ителгҽн дҽлиллҽнгҽн карар язма формада гражданнарның инициатив 

тҿркеме вҽкиленҽ (вҽкиллҽренҽ) җиде кҿн эчендҽ җиткерелҽ. 



    

   49нчы маддә.   

   1. Район Советында хокук актлары проектларын карап чыгу канун 

белҽн, район Уставы белҽн, район Советы белҽн конкрет проектка 

җайлаштырылган башка нҽрсҽ билгелҽнмҽгҽн булса, беренче укылышта 

тормышка ашырыла. 

  2. Район Советының муниципаль хокук актлары проектлары түбҽндҽге 

эзлекле тҽртиптҽ кабул ителҽ: 

   1) проектны тикшерү; 

   2) проектны нигез итеп алу; 

   3) тҿзҽтмҽлҽр кертү; 

   4) хокук актын тулысынча кабул итү. 

 

   50нче маддә.   

   1. Район Советы утырышында муниципаль хокук акты проектын карап 

чыгу хокукиҗат инициативасы субъектының, яки аның вҽкиленең  

докладыннан башлана. 

   2. Докладчы шулай ук  даиими комиссиядҽ проектны карап чыгу 

нҽтиҗҽлҽре турында, кергҽн тезҽтмҽлҽр турында, аларны карап чыгу 

йомгаклары һҽм нҽтиҗҽлҽре турында  хҽбҽр итҽ.  

   3. Докладтан соң район Советы депутатлары, район Башкарма 

комитеты Җитҽкчесе, экспертлар һҽм фикер алышуда катнашуга  чакырылган 

башка  шҽхеслҽрнең тҽкъдимнҽре һҽм күрсҽтмҽлҽре тыңланыла. 

   4. Рҽислек итүче  район Советы утырышында катнашучы район 

Советы депутатларының яки хокукиҗат инициативасы субъектының яки 

аларның вҽкиллҽренең муниципаль хокук акты проектына тҿзҽтмҽлҽре 

барлыгын ачыклый. Ҽгҽр тҿзҽтмҽлҽр булмаса, рҽислек итүче муниципаль 

хокук акты проектын тулаем кабул итү турында мҽсьҽлҽне тавыш бирүгҽ куя. 

Ҽгҽр муниципаль хокук акты проектына тҿзҽтмҽлҽр булса, рҽислек итүче 

тҿзҽтмҽлҽрне кабул итү турында мҽсьҽлҽне тавыш бирүгҽ куя. Тҿзҽтмҽлҽрнең 

авторы, даими комиссиянең рҽисе, шулай ук район Советы депутаты яки 

хокукиҗат инициативасының башка субъекты яки аның вҽкиле каршы килсҽ, 

үзлҽренең позициялҽрен чыгышларында дҽлилли ала. 

    Тҿзҽтмҽлҽрне (тҿзҽтмҽне) кабул итү турында карар катнашучы район 

Советы депутатлары арасыннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. Ҽгҽр 

тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре буенча мондый тҽкъдим тиешле тавыш җыя алмаса, 

тҿзҽтмҽ ҿстҽмҽ тавыш бирдҽн башка кире кагылган булып санала. 

  5. Тҿзҽтмҽлҽр буенча тавыш бирү тҽмамлангач, рҽислек итүче 

муниципаль хокук акты проектын тулаем кабул итү турында тҽкъдимне  

тавышка куя. Район Советының  муниципаль хокук акты проекты аның ҿчен 

район Советы депутатлары арасыннан күпчелек тавыш бирелсҽ, кабул 

ителгҽн булып санала. 

  6. Ҽгҽр тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре буенча проектны тулаем кабул итү 

турындагы тҽкъдим җитҽрлек тавыш җыя алмаса, бу проект даими 

комиссиягҽ эшлҽп бетерү ҿчн кире кайтарыла, яки район Советы проектны  



кире кагу турында карар кабул итҽ ала. Проектны эшлҽп бетерү ҿчен кире 

кайтарганда, район Советы утырышында кабул ителгҽн тҿзҽтмҽлҽрне исҽпкҽ 

алып  район Советы ҽлеге проектка ҿстҽмҽ тҿзҽтмҽлҽр кертү  срогын 

билгели. 

  7. Район Советы карары буенча кирҽк очракта утырышта катнашучы 

депутатлар арасыннан күпчелек тавыш бирү юлы белҽн муниципаль хокук 

акты проектын тулаем кабул итү турында тавыш бирү кичектерелҽ ала, ҽ 

проект эчке юридик каршылыкларны бетерү ҿчен, проект кагыйдҽнамҽлҽре 

һҽм лингвистик талҽплҽрнең дҿрес бҽйлҽнешен булдыр ҿчен район Советы 

билгелҽгҽн срокларда   район Советының юридик бүлегенҽ җибҽрелҽ. 

  8. Район Советы тарафыннан муниципаль хокук акты проектын тулаем 

кабул иткҽннҽн соң аның текстына ниндидер үзгҽрешлҽр, шул исҽптҽн 

карарның мҽгънҽсен һҽм эчтҽлеген үзгҽртҽ торган редакциялҽүлҽр рҿхсҽт 

ителми. 

    

   51нче маддә.   

  1. Район Советы тарафыннан район бюджеты турында карар проектын 

карау һҽм раслау тҽртибе, аның үтҽлеше турында отчѐт район Советы 

норматив хокук акты белҽн билгелҽнҽ.  

                

             9нчы бүлек. Район Уставы проектын карап тикшерү 

үзенчәлекләре, район Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында карарлар 

   

    52нче маддә.   

   1. Район Уставы проекты, Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында район 

Советы карары проекты район Советына район Башлыгы, район Советы 

депутатлары, район Башкарма комитеты Җитҽкчесе, территориаль 

иҗтимагый үзидарҽ органнары, гражданнарның инициатив тҿркемнҽре 

тарафыннан кертелҽ ала. 

   2. Район Уставы проектын, район Уставына үзгҽрешлҽр кертү турында 

район Советы карары проектын карау район Советы утырышларында ҽлеге 

Регламент белҽн каралган тҽртиптҽ икедҽн  дҽ ким булмаган  укылышта 

тормышка ашырыла. 

   3. Район Уставы проектын, район Уставына үзгҽрешлҽр кертү турында 

район Советы карары проектын ҽзерлҽү ҿчен махсус комиссия тҿзелҽ ала. 

Күрсҽтелгҽн комиссия эшендҽ катнашу ҿчен Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

власте органнарының белгечлҽре, экспертлар чакырыла ала. 

   4. Район Уставы, район Уставына үзгҽрешлҽр кертү турында карар 

район Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан ҿчтҽн икедҽн күбрҽк 

тавыш белҽн кабул ителҽ. 

     

   53нче маддә.   

   1. Район Уставы проекты, Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында район 

Советы карары проекты район Советы аларны карап чыкканнан соң 30 



кҿннҽн дҽ соңга калмыйча массакүлҽм мҽгълумат чараларында рҽсми 

рҽвештҽ бастырылып чыгарга тиеш, яки Татарстан Республикасының хокук 

мҽгълумат рҽсми сайтында һҽм районның рҽсми сайтында Интернет 

мҽгълумат-телекоммуникация  челтҽрендҽ  урнаштыру юлы белҽн халыкка 

җиткерелергҽ тиеш.  

 

   54нче маддә.   

   1. Район Уставы проекты буенча, район Уставына үзгҽрешлҽр кертү 

турында район Советы карары проекты буенча аларны, Россия Федерациясе 

Конституциясе һҽм федераль кануннар белҽн туры китереп аларны чишү 

буенча вҽкалҽтлҽрне һҽм Уставта беркетелгҽн урын ҿчен ҽһҽмиятле булган 

мҽсьҽлҽлҽрне китерү максатыннан Уставка кертелгҽн үзгҽрешлҽрдҽн кала 

район Советы утырышында карап чыкканчы халык алдында тыңлаулар 

үткҽрелҽ. 

  

    55нче маддә.   

   1. Устав проектларына һҽм район Уставына үзгҽрешлҽр кертү турында 

район Советы карарына тҿзҽтмҽлҽр  һҽрберсе аерым тикшерелҽ һҽм алар 

ҿчен тавыш бирелҽ. Тҿзҽтмҽ район Советы депутатларының билгелҽнгҽн 

саныннан ҿчтҽн икедҽн ким булмаган күпчелек  тавыш белҽн кабул ителҽ. 

   2. Район Уставы проектын  яки район Уставына үзгҽрешлҽр кертү 

турында карар проектын тикшергҽннҽн соң  һҽм булган юридик 

каршылыкларны бетергҽннҽн соң район Уставы проекты, Уставка 

үзгҽрешлҽр кертү турында район Советы карары проектын кабул итү 

турындагы карар район Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан  

ҿчтҽн икедҽн ким булмаган күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. 

  

            10нчы бүлек. Район Советы тарафыннан башка карарлар 

кабул итү тәртибе 

    56нчы маддә. 

   1.  Район Советы район Советы карарлары формасында 

рҽсмилҽштерелҽ торган норматив булмаган характердагы актларны 

түбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча кабул итҽ: 

  1) район Башлыгын – район Советы рҽисен сайлау, отставкасын кабул 

итү турында; 

  2) район Башлыгы ярдҽмчесен – район рҽисе ярдҽмчесен сайлау һҽм 

вазифасыннан азат итү турында; 

  3) район Советының даими комиссиялҽрен формалаштыру, аларның 

рҽислҽрен сайлау һҽм аларны вазифаларыннан азат итү турында; 

  4)  районның Башкарма комитеты Җитҽкчесен билгелҽү турында; 

   5) район чиклҽрен үзгҽртү, районны үзгҽртеп кору , җирле референдум 

үткҽрү турында инициативаны күрсҽтү турында; 

   6) район чиклҽрен үзгҽртү, районны үзгҽртеп кору , җирле референдум 

билгелҽү мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирүне билгелҽү турында; 



   7) район Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына конкурс билгелҽү 

турында;  

  8) район Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына 

кандидатураларны карау ҿчен конкурс комиссиясе ҽгъзаларын (алда-конкурс 

комиссиясе) билгелҽү турында; 

  9)  районның сайлау комиссиясе ҽгъзаларын билгелҽү турында, Югары 

Ослан муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарының башка дҽүлҽт 

хезмҽтендҽге шҽхеслҽрен билгелҽү (сайлау, килештҽрү) турында; 

  10) халык алдында тыңлаулар турында; 

  11) гражданнарны сораштыру үткҽрү; 

   12) муниципаль хокук актлары проектларын һҽм башка ҽһҽмиятле 

булган мҽсьҽлҽлҽрне халык тикшерүенҽ кертү; 

   13) район Советының үз-үзен таркату турында, район Советы 

депутатларының вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктатуы турында; 

   14) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына закон чыгара торган 

инициатива турында; 

   15) Татарстан Республикасы Конституцион судына мҿрҽҗҽгать 

турында; 

   16) прокурорның (вҽкилнең) каршы килүне карау турында; 

   17) район Советы карамагында булган башка мҽсьҽлҽлҽр 

(процедурадан кала) буенча.   

   2. Күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча карар канун белҽн, район Уставы 

белҽн башка нҽрсҽ каралмаган булса, район Советы депутатларының 

билгелҽнгҽн саныннан күпчелек  тавыш бирсҽ, кабул ителгҽн булып санала. 

   

     57нче маддә. 

   1. Бу Регламентның 56нчы маддҽсендҽ күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне 

район Советы карап тикшерүенҽ кертү инициативасы канун белҽн, район 

Уставы белҽн, ҽлеге Регламент белҽн билгелҽнгҽн хокукиҗат инициативасы 

субъектларына, башка шҽхеслҽргҽ, органнарга, оешмаларга карый. 

   2. Күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне район Советы карап тикшерүенҽ  кертү 

инициаторы район  Советына карар проектын тапшыра, шулай ук канун 

белҽн, район Уставы белҽн, ҽлеге Регламент белҽн каралган һҽм бу мҽсьҽлҽне 

карап тикшерү ҿчен кирҽкле материалларны һҽм документларны тапшыра. 

   3. Район Советы тарафыннан кадрлар мҽсьҽлҽсен чишкҽн вакытта 

шулай ук һҽр кандидатка объектив белешмҽ бирелергҽ тиеш, кандидатның 

ҽлеге вазифаны башкару ҿчен билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен раслаучы 

документлар һҽм бу вазифаны башкарырга киртҽ булган чиклҽүлҽрнең 

булмауы турында документлар  тапшырылырга тиеш.  

 

     58нче маддә. 

   1. Бу Регламентның 56нчы маддҽсендҽ күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча 

карар  район Советы тарафыннан, канун белҽн, район Уставы белҽн, ҽлеге 

Регламент белҽн карарны кабул итү ҿчен  башка срок билгелҽнмҽгҽн булса, 

ул район Советына кертелгҽннҽн соң бер ай эчендҽ  кабул ителҽ. 



   2. Күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр, каралырга тҽкъдим ителгҽн мҽсьҽлҽне 

карап чыгу аларга караган  район Советының даими комиссиялҽре алдан 

карап чыкканнан соң, район Советы тарафыннан карала. 

   3. Күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча кергҽн материалларны теркҽү, 

аларны алдан карап чыгу район Советы муниципаль хокук актлары 

проектларын карап чыгу һҽм теркҽү ҿчен ҽлеге Регламент белҽн билгелҽнгҽн 

кагыйдҽлҽр буенча тормышка ашырыла. 

     59нчы маддә. 

   1. Район Советының кадрлар мҽсьҽлҽлҽре буенча карарларыннан кала 

норматив характерда булмаган карарлары проектлары, җирле референдумны 

билгелҽү, аларны район Советында карап чыкканчы халык алдында 

тыңлауларга яки халык тикшерүенҽ чыгарыла алалар. Районны үзгҽртеп кору 

турында инициативаны   тҽкъдим итү турында карар проекты мҽҗбүри 

рҽвештҽ халык тыңлауларына чыгарыла. 

 

            11нче бүлек. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты Җитәкчесен билгеләү  

      

    60нчы маддә. 

   1. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе Район Советы тарафыннан 

ҽлеге вазифага конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча конкурс комиссиясе тҽкъдим 

иткҽн кандидатлар арасыннан билгелҽнҽ. 

 

   61нче маддә. 

   1. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасын башкаручыга 

конкурсның нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълумат белҽн конкурс комиссиясе рҽисе 

чыгыш ясый. 

   2. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына һҽр  кандидат 

Район Советы утырышында үзенең вҽкалҽтлҽре вакытына эшчҽнлегенең 

кыскача программасы белҽн чыгыш ясый. 

   3. Район Советы депутатлары конкурс комиссиясе рҽисенҽ, 

кандидатларга сораулар бирергҽ хокуклы, күрсҽтелгҽн кандидатларны яклап 

яки каршы агитация алып барырга хокуклы.   

    

    62нче маддә. 

    1. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесен билгелҽү турында мҽсьҽлҽ 

Район Советы тарафыннан ачык тавыш бирү юлы белҽн хҽл ителҽ. 

    2. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесен билгелҽү турындагы карар, 

ҽгҽр аның ҿчен катнашучы Район Советы депутатларының күпчелек ҿлеше 

тавыш бирсҽ, кабул ителгҽн дип санала. 

   

    63нче маддә. 

    1. Ҽгҽр конкурс комиссиясе тҽкъдим иткҽн кандидатлар арасыннан 

берсе дҽ Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына билгелҽү ҿчен 

депутатларның тиешле тавыш санын җыя алмаса, район Советы Район 



Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына кабаттан конкурс үткҽрү 

турында карар кабул итҽ. 

    2. Бу карарны кабул итү белҽн беррҽттҽн район Советы  Район 

Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына шул составтагы конкурс 

комиссиясе тарафыннан конкурс үткҽрү турында, яки конкурс комиссиясенең 

яңа составын формалаштыру турында карар кабул итҽ. Район Советы 

конкурс комиссиясенең сан ягыннан  составын үзгҽртү турында карар кабул 

итҽ ала. 

 

               12нче бүлек. Районның Контроль- хисап Палатасы рәисен 

сайлау һәм азат итү турында 

    64нче маддә. 

   1. Район Уставына туры китереп бюджет үтҽлешенҽ контроль һҽм 

район Советының муниципаль милкендҽ булган мҿлкҽт белҽн идарҽ итү һҽм 

куллануны билгелҽнгҽн тҽртибен саклау ҿчен Контроль- хисап Палатасы 

рҽисе составында районның  Контроль- хисап Палатасын оештыра. 

   2. Контроль- хисап Палатасы рҽисе вазифасына Район Башлыгы 

тҽкъдиме белҽн Район Советы тарафыннан билгелҽнҽ. 

3. Контроль- хисап Палатасы рҽисе вазифасына сайлау һҽм аны 

вазифасыннан азат итү катнашучы Район Советы депутатларының күпчелек 

тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ. 

 

               13нче бүлек. Районның Сайлау комиссиясе членнарын 

билгеләү һәм вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату 

 

     65нче маддә. 

    1. Районның Сайлау комиссиясе Районның җирле үзидарҽ органнары 

структурасына кермҽгҽн муниципаль органы булып тора. 

    2. Районның Сайлау комиссиясе федераль канун, Татарстан 

Республикасы кануны һҽм Татарстан Республикасы Сайлау кодексы белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокта формалаша. 

    3. Районның Сайлау комиссиясе эшчҽнлеген финанслар белҽн тҽэмин 

итү Россия Федерациясе бюджеты чыгымнары классификациясе белҽн туры 

китереп Район бюджетында аерым юл белҽн каралган. 

   4. Районның Сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре, аның эшчҽнлеге тҽртибе 

һҽм гарантиелҽре федераль канун, Татарстан Республикасы кануны һҽм ҽлеге 

Устав белҽн җайга салына. 

 

              14нче бүлек. Районның Башкарма комитеты Җитәкчесе 

вазифасына кандидатларны карау өчен конкурс комиссиясе членнарын 

билгеләү тәртибе 

     

      66нчы маддә. 

    1. Районның Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына 

кандидатларны карау ҿчен конкурс комиссиясе членнары оешмалары 



“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми 

принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунының 37нче 

маддҽсе, ”Татарстан Республикасында җирле үзидарҽлҽр турында” 

28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ Татарстан Республикасы канунының 26нчы маддҽсе 

һҽм Югары Ослан муниципаль районы Уставы белҽн туры китереп 

билгелҽнҽ. 

 

     67нче маддә. 

   1. Конкурс комиссиясе членнарының гомуми санын билгелҽү турында 

Район Советы карары Югары Ослан муниципаль районы депутатларының 

катнашучылар санының күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ. 

   2. Район Советы тарафыннан билгелҽнгҽн конкурс комиссиясе 

составына кандидатлар Район Башлыгы тарафыннан тҽкъдим ителҽ. 

   3. Конкурс комиссиясе членнарының яртысын билгелҽү турында район 

Советы карары район Советы депутатларының катнашучылар санының 

күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ. Конкурс комиссиясе членнарын 

билгелҽү турында тавыш бирү һҽр кандидатура буенча аерым тормышка 

ашырыла. 

   4. Конкурс комиссиясе членнарын билгелҽү район Советының бер 

карары белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

    

              15нче бүлек. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында 

Район Советының законнар чыгару инициативасы хокукын тормышка 

ашыру  

 

    68нче маддә. 

   1. Район Советы Татарстан Республикасы Конституциясенең 76нчы 

маддҽсе белҽн туры китереп Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында 

законнар чыгару инициативасы хокукына ия. 

     

   69нчы маддә. 

   1. Район Советының законнар чыгару инициативасы Татарстан 

Республикасы Дҽүлҽт Советы Регламентында билгелҽнгҽн талҽплҽр белҽн 

туры китереп рҽсмилҽштерелҽ. 

    

    70нче маддә. 

   1. Закон проектын законнар чыгару инициативасы хокукын тормышка 

ашыру тҽртибендҽ Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына кертү турында 

карар район Советы депутатларының катнашучылар санының күпчелек 

тавышы белҽн кабул ителҽ һҽм тиешле карар белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

   2. Район Советы карарында район Советы  комитетларда һҽм 

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы утырышларында аны карап 

тикшергҽн вакытта закон проектын тҽкъдим итүне тапшырган шҽхес 

күрсҽтелҽ. 



   3. Ҽзерлҽнгҽн закон проекты кирҽкле материаллар һҽм район Советы 

карары белҽн  Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына кертелҽ. 

 

             16нчы бүлек. Район Советының контроль функцияләрне 

тормышка ашыруы 

 

    71нче маддә. 

   1. Район Советы Район территориясендҽ бу Уставның 

кагыйдҽнамҽлҽре үтҽлешен, Район Советы кабул иткҽн норматив актлар, 

Район бюджеты  үтҽлешен, бюджеттан тыш акчаларны куллану, Районның 

үсеш программаларын, Район Башкарма комитеты  һҽм аның Җитҽкчесенең 

эшчҽнлеген контрольдҽ тотуны тормышка ашыра. 

   2. Район җирле үзидарҽ органнары һҽм аларның вазифаи затлары 

кануннарны, бу Уставны һҽм башка муниципль хокук актларын бозган 

очракта, билгелҽнгҽн фактларны тикшерү ҿчен депутатларының 

катнашучылар санының күпчелек тавышы белҽн кабул ителгҽн Район Советы 

карары нигезендҽ депутатлар арасыннан вакытлы контроль комиссиялҽр 

оешырга мҿмкин 

     

   72нче маддә. 

    1. Район Советының һҽрбер карарында, кагыйдҽ буларак аның 

үтҽлешен контрольдҽ тоту йҿклҽнгҽн  даими комиссия яки район Советы 

депутаты күрсҽтелҽ.  

    2. Контрольнең максаты булып хокук актының нҽтиҗҽлелек 

дҽрҽҗҽсен, аның үтҽлүенҽ комачаулаучы сҽбҽплҽрен,  үтҽлүгҽ каршы булган 

шҽхеслҽрне билгелҽү, аларны җаваплылыкка тарту, шулай ук кирҽк булганда 

судта яклауны билгелҽү тора. 

   3.  Карарның һҽрбер контроль пунктында үтҽүче, һҽм кагыйдҽ буларак, 

үтҽлү вакыты күрсҽтелҽ. Аларга контроль йҿклҽнгҽн даими комиссия яки 

депутат хокук акты үтҽлешенең барышы турында вакытында хҽбҽр ҽзерлҽргҽ 

тиеш. 

   4. Мондый хҽбҽрне тыңлаганнан соң Район Советы хокуклы: 

   1) хокук актын үтҽлгҽн итеп  контрольдҽн  алырга; 

   2) контроль вҽкалҽтлҽрне озынайтырга; 

   3) контроль вҽкалҽтлҽрне башка комиссиягҽ яки депутатка 

тапшырырга; 

   4) хокук актын гамҽлдҽн чыгарырга; 

   5) хокук актын үзгҽртергҽ яки тулыландарырга. 

   5. Контроль буенча отчѐт вакыты хокук актының үзендҽ яки беркетмҽ 

карарында билгелҽнҽ. 

      

      73нче маддә. 

     1. Район Башкарма комитеты Җитҽкчесе елга бер тапкыр Район 

Башлыгы – Район Советы рҽисе сорауы буенча үзенең һҽм район Башкарма 

комитетының эшчҽнлеге турында хисап тапшыра. 



   2. Район Советы утырышында хисап белҽн Район Башкарма комитеты 

Җитҽкчесе яки аның урынбасары чыгыш ясый. 

   3. Район Башкарма комитеты эшчҽнлеге турында хисапны тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре буенча Район Советы карар кабул итҽ. 

    

74нче маддә. 

   1. Район Башкарма комитеты, аның  җитҽкчесе, предприятиелҽр, 

учреждениелҽр, оешмалар, дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽр, канун белҽн башка 

нҽрсҽ каралмаган булса, район Советы, аның комиссиялҽре, Район Советы 

депутаты мҿрҽҗҽгате буенча район Советы карамагында булган мҽсьҽлҽлҽр 

буенча  соралган мҽгълуматны бирергҽ тиеш, ҽ канунны, муниципаль хокук 

актларын  бозу күрсҽтелгҽн очракта, кичекмҽстҽн хаталарны бетерү  һҽм 

гаеплелҽрне җаваплылыкка тарту буенча чаралар күрергҽ тиеш. 

   

    75нче маддә 

   1. Район Советының даими комиссиялҽре җирле үзидарҽнең дҽүлҽт 

хезмҽтендҽге шҽхеслҽрен тыңларга хокуклы, район Советы карамагында 

булган мҽсьҽлҽлҽр буенча материаллар һҽм кирҽкле документларны талҽп 

итеп алырга хокуклы. 

  2. Җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽрен тыңлау 

нҽтиҗҽлҽреннҽн соң даими комиссия карар кабул итҽ.   

               

               17нче бүлек. Депутатларның сайлаучылар белән эшләүе 

   

    76нчы маддә. Район Советы депутаты гамҽлдҽге канун, бу Регламент 

һҽм район Уставы тарафыннан бирелгҽн барлык хокуклардан файдалана. 

 

    77нче маддә. Район Советы депутаты сайлаучылардан кергҽн 

тҽкъдимнҽрне, гаризаларны һҽм шикаятьлҽрне карап чыга, үзенең 

вҽкалҽтлҽре кысаларында аларда булган сорауларны вакытында чишүгҽ 

булышлык итҽ, гражданнарны кабул итүне алып бара, җҽмҽгать фикерен 

ҿйрҽнҽ, җирле үзидарҽнең тиешле органнарына, ҽ кирҽк булганда – башка 

дҽүлҽт һҽм җҽмҽгать органнарына тҽкъдимнҽр кертҽ. 

 

    78нче маддә. Район Советы депутатына аның сайлау округында  

Район Башлыгы тарафыннан вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру ҿчен, 

мҿмкинлек булганда,сайлаучылар белҽн очрашулар оештыру ҿчен, аларга 

хҽбҽр итү ҿчен һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча тиешле ярдҽм күрсҽтелҽ.  

    

   79нчы маддә. Район Советы депутаты сайлаучыларга үзенең 

эшчҽнлеге турында алар белҽн очрашу вакытында , шулай ук массакүлҽм 

мҽгълумат чаралары аша белдереп тора. 

 

               18нче бүлек. Югары Ослан муниципаль районының бу 

Регламентның үтәлешен контрольдә тотуы  



    

    80нче маддә. Бу Регламентның  үтҽлешен контрольдҽ тоту Югары 

Ослан муниципаль районы Башлыгына йҿклҽнҽ. 

 

                19нчы бүлек. Йомгаклау кагыйдәнамәләре 

   

    81нче маддә. 

   1. Бу Регламентка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр катнашучы  депутатлар 

санының күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ. 

   2. Бу Регламентка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽрне карап чыгу һҽм кабул 

итү бу Регламентның 8нче бүлегендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тормышка 

ашырыла.  

 

Совет рәисе,  

Югары Ослан  

муниципаль районы башлыгы                              М.Г.Зиатдинов 

 

 

 


