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№ 124                                                                          2018 елның 9 

августы. 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы «Иске Күклек авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында" карары проекты турында» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 44 статьясы, «муниципаль берәмлекләр уставларын 

дәүләт теркәвенә алу турында» 2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 

елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 

статьясы, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советы нигезендә 

 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы" Иске Күклек авыл җирлеге "муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында" Карары проектын беренче 

укылышта кабул итәргә (1 нче кушымта). 

2.  Раслау: 

- Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы «Иске Күклек авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " карар проекты буенча 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче кушымта); 

- Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы «Иске Күклек авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 нче кушымта). 



3. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы» Иске Күклек авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына «2018 

елның 31 августында 14:00 сәгатьтә Иске Күклек авыл мәдәният йорты 

бинасында үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында «карары проекты 

буенча ачык тыңлаулар үткәрүне билгеләргә.: Татарстан Республикасы, 

Алабуга муниципаль районы, Иске Күклек авылы, Школьная ур., 36. 

Гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә халыкка җиткерелергә 

тиеш. 

4. Әлеге карарны мәгълүмат стендына элеп кую юлы белән халыкка 

җиткерергә һәм муниципаль берәмлекнең рәсми сайтында урнаштырырга. 

 5.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

 

 

Рәисе А. Б. Бахметов  

                                                         

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                  
                                                                       1 нче кушымта карарга  

Иске Күклек Советы 



авыл җирлеге башлыгы  

Алабуга муниципаль районы 

Татарстан Республикасы муниципаль 

районнары  

2018 елның 9 августы № 124 

 

 

Муниципаль Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр  

Иске Күклек авыл җирлеге» 

 Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

 

1. Уставның 22 статьясына түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 «1. Гражданнар җыены җирле үзидарәне халык тарафыннан турыдан-

туры гамәлгә ашыру һәм җирле үзидарәне гамәлгә ашыруда халыкның 

катнашуы формасы булып тора. 

2. Гражданнар җыены «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында " Федераль законда каралган 

очракларда үткәрелә. 

 3. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 25.1 статьясында каралган очракларда гражданнар 

җыены үткәрелергә мөмкин: 

1) составына күрсәтелгән торак пункт керә торган авыл җирлеге 

(муниципаль район) чикләрен үзгәртү мәсьәләсе буенча әлеге торак пункт 

территориясен башка җирлек (муниципаль район) территориясенә кертә 

торган торак пункт керә);  

2) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләре 

гражданнар җыены тарафыннан гамәлгә ашырыла торган җирлектә 

күрсәтелгән җирлекнең чикләрен үзгәртү, чикләрен үзгәртү мәсьәләләре 

буенча; 

3) әгәр сайлау хокукына ия җирлек халкы 100 дән артык кеше булса, 

муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләрен гамәлгә ашыра 

торган җирлектә җирлекнең вәкиллекле органы төзү, аның саны һәм 

вәкаләтләре вакыты турындагы мәсьәлә буенча халык җыены була; 

4) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләре гражданнар 

җыены тарафыннан гамәлгә ашырыла торган җирлектә гражданнарның үзара 

салым акчаларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча; 

5) әлеге торак пункт территориясендә гражданнарның үзара салымын 

кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча җирлек составына керүче торак пунктта; 

6) халык арасында урнашкан торак пунктта җирле үзидарәне оештыру 

һәм гамәлгә ашыру белән бәйле мәсьәләләр буенча халык инициативасын 

тәкъдим итү максатларында; 

7) Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгының оперативмәгълүматы буенча республикада 3 сентябрьгә 



1204,8 мең га мәйданда бөртекле һәм кузаклы культуралар җыелган, бу 

барлык мәйданның 78% ын тәшкил итә; 

8) авыл торак пунктында Иске Суыксу авыл торак пункты 

кандидатурасын тәкъдим итү мәсьәләсе буенча, шулай ук авыл торак пункты 

старостасы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату мәсьәләсе буенча; 

9) авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль 

хезмәт турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда 

муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүгә конкурс үткәргәндә конкурс 

комиссиясе составына кандидатуралар тәкъдим итү максатларында үткәрелә 

ала. 

 4. Гражданнар җыены муниципаль берәмлек башлыгы тарафыннан яисә 

10 кешедән ким булмаган сайлау хокукына ия торак пункт халкы төркеме 

инициативасы белән чакырыла ала. 

 5. Җыен үткәрү инициативасына ярдәм итәргә тиешле имзалар саны 

сайлау хокукына ия, даими яки нигездә торак пункт территориясендә яшәү 

урыны буенча теркәлгән гражданнар саныннан 5 процент тәшкил итә, ләкин 

25тән дә ким булырга тиеш түгел. 

 6. Муниципаль берәмлек башлыгы тарафыннан күрсәтелә торган 

гражданнар җыены муниципаль берәмлек башлыгы карары белән билгеләнә, 

инициативалы төркем тарафыннан күрсәтелә торган гражданнар җыены 

муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы карары белән билгеләнә. 

 7. Торак пунктта яшәүчеләр гражданнар җыеннарын үткәрү вакыты һәм 

урыны турында алдан хәбәр итәләр, гражданнарны кабул итү карарына 

чыгарыла торган мәсьәләләр буенча муниципаль хокукый акт проекты һәм 

материаллар белән алдан ук билгеләп үтелә.  

8. Җыенда кабул ителгән карарлар муниципаль хокукый актлар булып 

торалар, муниципаль берәмлек башлыгы тарафыннан имзаланалар һәм 

Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына 

кертелергә тиеш». 

2. Уставны 18.1 статья белән түбәндәге редакциядә өстәргә:: 

«1. Авыл җирлегендә урнашкан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл 

иткәндә җирле үзидарә органнары һәм авыл халкы арасында үзара 

бәйләнешне оештыру өчен авыл торак пункты старостасы билгеләнергә 

мөмкин. 

2. Авыл торак пункты старостасы составына әлеге авыл торак пункты 

территориясендә яшәүче һәм актив сайлау хокукына ия кешеләр арасыннан 

авыл торак пункты кергән муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы итеп 

билгеләнә. 

3. Авыл торак пункты старостасы дәүләт вазыйфасын, дәүләт граждан 

хезмәте вазыйфасын, муниципаль вазыйфа яисә муниципаль хезмәт 

вазыйфасын биләүче зат түгел, хезмәт мөнәсәбәтләрендә һәм алар белән 

турыдан-туры бәйле башка мөнәсәбәтләрдә була алмый. 

Россия Федерациясе субъекты законы белән, тарихи һәм башка җирле 

традицияләрне исәпкә алып, авыл торак пункты старостасы вазыйфасының 

башка исеме билгеләнергә мөмкин. 



4. Иске Суыксу авыл торак пунктының йөзе билгеләнә алмый: 

1) дәүләт вазыйфасын, дәүләт граждан хезмәте вазыйфасын, 

муниципаль вазыйфа яисә муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче; 

2) суд тарафыннан эшкә яраксыз яисә чикләнгән эшкә сәләтле дип 

танылган; 

3) юк ителгән яки хөкем ителмәгән булган. 

5. Авыл торак пункты старостасының вәкаләтләре вакыты ике һәм биш 

елдан да ким була алмый. 

Иске Суыксу авыл торак пунктының вәкаләтләре составына әлеге авыл 

торак пункты кергән муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы карары 

буенча, шулай ук әлеге Уставның 40 статьясындагы 1 өлешенең 1 - 7 

пунктларында билгеләнгән очракларда вакытыннан алда туктатыла. 

6. Үзенә йөкләнгән бурычларны хәл итү өчен авыл торак пункты 

старостасы: 

1) авыл торак пунктында җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

мәсьәләләре буенча җирле үзидарә органнары, муниципаль предприятиеләр 

һәм учреждениеләр һәм башка оешмалар белән хезмәттәшлек итә; 

2) халык белән, шул исәптән мөрәҗәгать чаралары гарантиясендә 

катнашу юлы белән, шул исәптән җирле үзидарә органнары тарафыннан 

мәҗбүри каралырга тиешле муниципаль хокукый актлар проектлары 

рәвешендә рәсмиләштерелгән тәкъдимнәр белән дә хезмәттәшлек итә; 

3) авыл торак пунктында яшәүчеләргә җирле үзидарәне оештыру һәм 

гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча хәбәр итә, шулай ук җирле үзидарә 

органнарыннан алынган башка мәгълүматны җиткерүдә ярдәм итә; 

4) җирле үзидарә органнарына халык тыңлаулары һәм җәмәгать фикер 

алышуларын оештыруда һәм үткәрүдә, авыл торак пунктында аларның 

нәтиҗәләрен халыкка җиткерүдә ярдәм итә; 

5) Россия Федерациясе субъекты законы нигезендә муниципаль 

берәмлек уставында һәм (яисә) муниципаль берәмлек вәкиллекле органының 

норматив хокукый актында каралган башка вәкаләтләрне һәм хокукларны 

гамәлгә ашыра. 

3. Уставның 30 статьясындагы 10 өлешенең 1 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

"1) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле 

булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга (Россия Федерациясе 

субъекты муниципаль берәмлекләре советы идарәсендә, муниципаль 

берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә катнашудан, съезд 

(конференциядән тыш) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, 

гараж кооперативларының, бакчачылык, яшелчәчелек, дача кулланучылар 

кооперативларының, күчемсез милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында 

катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе 

Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә 

түләүсез катнашудан тыш; гамәлгә куючы (акционер) булган муниципаль 

берәмлек идарә һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек 



мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итү, муниципаль берәмлек 

исеменнән муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталында 

катнашу өлешләре) белән идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен 

билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә; федераль законнарда 

каралган башка очраклар». 

4. Уставның 70 статьясындагы 3 өлешен түбәндәге редакциядә 

абзацларга өстәргә:: 

«Муниципаль хокукый актны яки җирле үзидарә органнары арасында 

төзелгән Килешүне рәсми бастырып чыгару булып аның муниципаль 

берәмлектә таралган вакытлы басма басмасында тулы текстын беренче 

бастырып чыгару санала. 

Муниципаль хокукый актларны һәм килешүләрне рәсми бастырып 

чыгару (халыкка җиткерү) өчен җирле үзидарә органнары шулай ук челтәр 

басмасыннан файдаланырга хокуклы. Рәсми челтәр басмасында муниципаль 

хокукый актның тулы тексты басылып чыккан (урнаштырган) очракта, басма 

басмада аңа күләмле график һәм таблич кушымталар китерелергә мөмкин».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 нче кушымта карарга  

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Иске Күклек авыл җирлеге Советы 

карары  

                                                                           2018 елның 9 августы № 124 

    

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы «Иске Күклек авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар проектына гражданнарның 

тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм фикер алышуда катнашу тәртибе 

 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы" Иске Күклек авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында «карары проектына тәкъдимнәр 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 



җирлеге советына түбәндәге адрес буенча кертелә:: Татарстан Республикасы, 

Алабуга муниципаль районы, Иске Күклек авылы, Садовая урамы, 1А йорты 

язма рәвештә яисә факсимиль элемтә ярдәмендә 7-48-32 таблицалар 

рәвешендә кушып бирелә торган үрнәк буенча таблицалар рәвешендә: 

 

П/

п 

 

Тәкъдимнәр  

кертү 

инициаторы 

 

Кертү 

датасы 

 

Абзац, 

пункт, 

бер 

өлеше

, 

 

статья 

Проект 

тексты 

 

Сүзләр 

тәкъдим 

 

Проектас 

тексты 

кертелгән 

 

тәкъдимнәрн

е исәпкә 

алып 

   

Искәрм

ә 

1  2      3    4   5    6      7       8     

        

        

        

 

2. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы «Иске Күклек авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар проектына тәкъдимнәр 2018 

елның 29 августында «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Иске Күклек авыл җирлеге Советының» Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы «Иске Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Карары проектын рәсми 

бастырып  

3. Халык тыңлауларында катнашу өчен заявкалар чыгыш хокукы белән 

түбәндәге адрес буенча бирелә: <url>: Татарстан Республикасы, Алабуга 

муниципаль районы, Иске Күклек авылы, Садовая урамы, 1А йорт шәхсән 

яки почта («Устав турында фикер алышу» конвертындагы тамгалы), шулай 

ук 7-48-32 факсы буенча . 

4. Гражданнарның тәкъдимнәре Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге Советы хезмәткәрләре 

тарафыннан теркәлә. 

                                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 нче кушымта карар өчен  
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Иске Күклек авыл җирлеге Советы 

карары  

                                                                           2018 елның 9 августы № 124 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы" Иске Күклек авыл җирлеге "муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында" карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар үткәрү тәртибе» 

 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы «Иске Күклек авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " карары проекты буенча гавами 



тыңлаулар (алга таба-ачык тыңлаулар) «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 28 

статьясы, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы «Иске 

Күклек авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә ачык тыңлаулар оештыру 

һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмә нигезендә үткәрелә. Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

Советының 2012 елның 30 апрелендәге 41/1 номерлы карары белән 

расланган. 

2.  Халык тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау 

хокукы белән халык тыңлауларын үткәрү датасына кадәр ике эш көненнән дә 

соңга калмыйча язмача гариза биргән затлар катнаша. Шул ук вакытта керү 

датасы булып, мондый тәкъдимнәрне кабул итүче органга тәкъдимнәр керү 

көне тора. 

3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык 

кызыксынган җирлек кешеләре дә ачык тыңлауларда катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркәү халык тыңлаулары башланганчы бер сәгать 

кала башлана. 

5. Халык тыңлауларында рәислек итүче җирлек башлыгы, җирлек 

башлыгы урынбасары, җирлек башлыгы вәкаләтле башка затлар. 

6. Ачык тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул 

катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, тыңлауларны 

үткәрү тәртибе турында хәбәр итә. 

7. Кергән тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне беркетмәне төзү, 

исәпкә алу өчен рәислек итүче тәкъдиме буенча гавами тыңлаулар секретаре 

(секретариаты) сайлана. 

8. Чыгышларның эзлеклелеге һәм вакыты карала торган мәсьәләнең 

эчтәлеген, гавами тыңлауларда һәм башка мәсьәләләрдә катнашу өчен кергән 

язма гаризалар санын исәпкә алып, гавами тыңлаулар үткәрү регламенты 

белән билгеләнә. 

9. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш 

ясаучыларга рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

10.  Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртип саклау гавами тыңлауларда 

катнашу өчен мәҗбүри шарт булып тора. Халык тыңлауларында 

катнашучылар халык тыңлауларының барышына тыкшынырга, аларны 

өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел.  

11.  Рәислек итүче ачык тыңлаулар алып бара һәм гавами тыңлаулар көн 

тәртибендәге мәсьәләләр буенча фикер алышу тәртибен күзәтә, кирәк 

булганда утырышлар залыннан мәсьәләләр буенча фикер алышу тәртибен 

бозучыларны бетерү буенча чаралар күрергә хокуклы. 

12. Ачык тыңлаулар вакытында беркетмә алып барыла. Ачык 

тыңлауларда катнашучыларның барлык кисәтүләре һәм тәкъдимнәре язма 

рәвештә секретарьгә (секретариатта) бирелә һәм гавами тыңлаулар 

беркетмәсенә теркәлә. 

13. Ачык тыңлаулар беркетмәсе рәислек итүче тарафыннан имзалана һәм 

җирлек Советында саклана. 



14. Мәҗбүри йомгаклау документы-гавами тыңлаулар нәтиҗәләре 

буенча бәяләмә, ул гавами тыңлаулар үткәргәннән соң җиде көннән дә соңга 

калмыйча муниципаль берәмлекнең рәсми сайтында халыкка җиткерелергә 

һәм урнаштырылырга тиеш. 

15. Халык тыңлауларын уздыруны оештыру һәм матди-техник тәэмин 

итү җирлек Советы тарафыннан гамәлгә ашырыла.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 
 

 


