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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында 

 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы уставын,  2003 елның 6 

октябрендә кабул ителгән 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле 

үзидарәләрне оештыруның гомуми принциплары турында” гы Федераль законы, 

2004 елның 28 июлендә кабул ителгән 45-ТРЗ номерлы “Татарстан 

Республикасында җирле үзидарәләр турында” гы законнар, Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы уставының 92, 93, 94 статьялары нигезендә тәртипкә 

китерү турында Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль район Советы 

карар чыгарды: 
1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы уставына, Питрәч 

муниципаль район Советының 2015 елның 21 маенда кабул ителгән 41\235 номерлы 

(үзгәрешләр кертелгән Питрәч муниципаль район Советының 2016 елның 5 

февралендә кабул ителгән 31номерлы, 2016 елның 27 декабрендә кабул ителгән 77 

номерлы, 2017 елның 13 июлендә кабул ителгән 100 номерлы, 2018 елның 17 

гыйнварында кабул ителгән 126 номерлы карарлары белән) карары белән расланган 

кушымтасы нигезендә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 

2. Әлеге карарны билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвен алу өчен җибәрергә. 

3. Әлеге карарны “Вперёд” (“Алга”) район гәҗитендә бастырырга, Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталын (www.pravo.tatarstan.ru) һәм 

Питрәч муниципаль районы рәсми сайтына (http://pestreci.tatarstan.ru)  

урнаштырырга. 

4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

5. Әлеге караның үтәлешен тикшерүгә алуны Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы башлыгы урынбасарына йөкләргә. 

 

 

http://www.pravo.tatarstan.ru/
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Питрәч муниципаль район 

Советы карарына кушымта  

“24”  июль,  2018 ел  № 153 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы уставына  

үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 

1. “Район җирлеге әһәмиятендәге мәсьәләләр” дигән 6 нчы статьяның 1 нче 

бүлегендә: 

- 5 пунктагы “муниципаль район чикләренең җирле әһәмияткә ия булган, 

торак пунктлар чикләреннән тыш, автомобиль юлларының төзеклеге буенча”  дигән 

сүзләрдән соң “юл хәрәкәтен оештыру”  дигән сүзләрне өстәргә  

(2018 ың 30 декабрендә көченә керәчәк, 2018 елның 16 мартында кабул 

ителгән 10-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә); 

- 16 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“16) тупланыш буенча (шул исәптән аерым тупланыш) эшчәнлекне оештыруда һәм 

каты коммуналь калдыкларны чыгаруда катнашу 

(2019 елның 1 гыйнварында көченә керәчәк, 2018 елның 16 мартында кабул 

ителгән 10-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә); 

- 30 пунктка “(волонтерствога);”  дигән сүзне өстәргә 

(2018 елның 1 маенда көченә кергән, 2018 елның 16 мартында кабул ителгән 10-

ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә); 

- 37 нче пунктагы “муниципаль районның авыллар арасындагы территория 

чикләрендәге планлаштырган элементларның исемнәре структурасы” дигән сүзләрне 

алырга. 

2. 7 статьяның 1 нче бүлегенең 11 пуктындагы “Килеп чыккан мәсьәләләрне,  

Район җирлеге әһәмиятендәге мәсьәләләргә катнашы булмаган, Район җирле үзидарә 

органнары хокуклары” дигән сүзләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

     “11) федераль законнар белән билгеләнгән шартларда һәм сыйфатын бәйсез бәяләү 

өчен шартлар тудыру оешмаларына хезмәтләр күрсәтү, шулай ук ведомство 

буйсынуындагы оешмалар җитәкчеләре оешмалар эшчәнлегенә бәя биргәндә 

сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләрен куллану шартларында хезмәтләр күрсәтү һәм 

федераль законнар нәтиҗәсендә сыйфатын бәйсез бәяләү шартларында ачыкланган 

нәтиҗәләре буенча оешмалар күрсәткән хезмәтләр;”. 

3. "Гавами тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышу» 20 статьяның 3 өлешендәге 1 

пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"1) Район уставы проекты, шулай ук уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында муниципаль норматив хокукый акт проекты, Россия Федерациясе 

Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы Конституциясе яисә 

законнары нигезләмәләрен әлеге Уставны әлеге норматив хокукый актларга туры 



китерү максатларында төгәл күрсәтү рәвешендә үзгәрешләр кертелә торган 

очраклардан тыш, Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль 

норматив хокукый акт проекты; 

4. “Район Башкарма комитеты вәкаләтләре” 49 нчы статьясының 2 пуктының 4 

өлешендәге “Район чикләренең җирле әһәмияткә ия булган, торак пунктлар 

чикләреннән тыш, автомобиль юлларының төзеклеге буенча” дигән сүзләрдән соң 

“юл хәрәкәтен оештыра” дигән сүзләрне өстәргә. 

(2018 елның 30 декабрендә көченә керәчәк, 2018 елның 16 мартында кабул ителгән 

10-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә). 

- 2 нче бүлекнең 11 нче пуктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 11) федераль законнар белән билгеләнгән шартларда һәм сыйфатын бәйсез 

бәяләү өчен шартлар тудыру оешмаларына хезмәтләр күрсәтү, шулай ук ведомство 

буйсынуындагы оешмалар җитәкчеләре оешмалар эшчәнлегенә бәя биргәндә 

сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләрен куллану шартларында хезмәтләр күрсәтү һәм 

федераль законнар нәтиҗәсендә сыйфатын бәйсез бәяләү шартларында ачыкланган 

нәтиҗәләре буенча оешмалар күрсәткән хезмәтләр;”; 

5. 92 статьяның 4 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Район Уставы 

проектын әзерләү, әлеге Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү тәртибе»: 

 

 


