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        №68                                                                               15 декабрь 2017 ел 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Югары Кәминкә 

авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 
 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы “Югары Кәминкә авыл җирлеге”муниципаль  

берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында  
 

 “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы 2003 нче елның 6 октябреннән №131-ФЗ санлы 

Федераль законның 44 статьясы, 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы 

“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”гы Татарстан 

Республикасы Законының 7 статьясы, "Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Югары Кәминкә авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

Уставының 85, 86, 87 статьялары нигезендә, "Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Югары Кәминкә авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге Советы КАРАР чыгарды: 

     1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Югары 

Кәминкә авыл җирлеге Советы карары белән 2013 нче елның 18 нче июлендә 

№54  (07.04.2014 ел №62, 07.05.2015 ел №89, 22.01.2016 ел №18, 15.12.2016 

ел №39, 01.06.2017 ел №52 кертелгән үзгәрешләр белән) кабул ителгән 

"Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Югары Кәминкә 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертергә: 

     - 6 нчы статьяны 14 нче подпункт белән тулыландырырга: 

    “14) инвалидлар, сәламәтлек мөмкинлекләре чикле затлар физик 

культурасы һәм спорты, адаптив физик культура һәм адаптив спорт үсешенә 

булышлык күрсәтү”; 

     - 71 нче статьяның 3 нче өлешен түбәндәгечә бәян итәргә: 



     “гамәлгә куючысы муниципаль берәмлек булган кеше һәм гражданин 

хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына кагылган, оешмаларның хокукый 

статусын билгеләүче муниципаль норматив хокукый актлар, шулай ук җирле 

үзидарә органнары арасында төзелгән килешүләр рәсми бастырылганнан соң 

(игълан ителгәннән соң) үз көченә керә”; 

     - 87 нче статьяда: 

     - 3 нче өлешне түбәндәгечә бәян итәргә: 

     “3. Җирлек Уставына кертелгән һәм җирле үзидарә органнары 

структурасын үзгәртүче үзгәрешләр һәм өстәмәләр, җирле үзидарә органнары 

арасындагы вәкаләтләрне чикләү (Җирлек Уставын федераль законга 

яраштыру, шулай ук вәкаләтләрне, вәкаләтләрнең срогы, җирле үзидарәнең 

сайланып алучы вазыйфаи затларын сайлау тәртибе үзгәрүдән тыш) Җирлек 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый акт 

кабул иткән Җирлек Советы вәкаләтләре срогы чыкканнан соң үз көченә 

керә”; 

     - 3.1 өлешен түбәндәгечә тулыландырырга: 

     “3.1. Җирлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр муниципаль хокукый 

акт нигезендә кертелә, аны исә түбәндәге ысуллар белән рәсмиләштерелергә 

мөмкин: 

     1) Җирлек Башлыгы тарафыннан аерым имзаланган Җирлек Советы 

карары нигезендә; 

     2) Җирлек Советы тарафыннан кабул ителгән Җирлек Башлыгы 

тарафыннан имзаланган аерым норматив хокукый акт нигезендә. Бу очракта 

әлеге хокукый актта аны кабул итү турында Җирлек Советы карары 

реквизитлары куела. Җирлек Советының карарына күчеш нигезләмәләре һәм 

(яки) Җирлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертүче нормалар үз 

көченә керү рөхсәт ителми. 

     - 4 нче өлеш белән түбәндәгечә тулыландырырга: 

     “4. Җирлек Уставын Җирлек Уставына  үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертүче хокукый акт нигезендә яңа басмада бәян итү рөхсәт ителми. Бу 

очракта Җирлекнең яңа Уставы кабул ителә, элек гамәлдә булган Устав һәм 

аңа үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертүче муниципаль хокукый актлар 

Җирлекнең яңа Уставы көченә кергән көннән көчен югалткан диеп санала”. 

     2. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы “Югары 

Кәминкә авыл җирлеге” муницппаль берәмлек Уставы нигезләмәләренең яңа 

басмасын кабул итәргә. 

     3. Түбәндәге карарны законлылык белән билгеләнгән тәртиптә 

муниципаль берәмлекләр уставларын теркәү өлкәсендә башкарма 

хакимиятнең вәкаләтле федераль органының территориаль органына дәүләт 

теркәвенә җибәрергә. 

     4. Әлеге карарны, дәүләт теркәвеннән соң, мәгълүмати стендларда 

урнаштырырга, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

рәсми сайтында, Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталына 

урнаштырырга. 



      5. Әлеге карар 2003 нче елның 6 октябреннән №131-ФЗ санлы “Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында”гы Федераль законның 44 статьясының 8 нче өлешендә каралган 

нигезләмәләргә,  "Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Югары Кәминкә авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставының 87 нче 

статьясының 2 нче өлешенә нигезләнеп аны рәсми игълан иткән көннән үз 

көченә керә. 

     6. Әлеге карарны контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

"Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Югары Кәминкә  авыл җирлеге”  

муниципаль берәмлеге Башлыгы                                                       К.М.Гилязов       

 


