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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Иске Казиле 

авыл җирлеге муниципаль 

берҽмлегенең Уставына үзгҽрешлҽр 

һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында карар 

проекты хакында 

 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында” 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Иске Казиле 

авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге Уставының 88, 89, 90 статьялары нигезендҽ 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Иске Казиле 

авыл җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Иске Казиле 

авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр 

кертү турында» карар проектын (1 нче кушымта) хупларга. 

2. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында карар проекты хакында» 

Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге Советының 2 

нче кушымта нигезендҽ гражданнарның тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алу тҽртибен 

раслау турында" 

3. Ҽлеге карарны адреслар буенча урнашкан мҽгълүмати стендларда халыкка 

җиткерү: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Караталга 

авылы, Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай 

авылы, Үзҽк урамы, 14; 

шулай ук  Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

урнаштырырга. 

   

1. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземдҽ калдырам. 

“Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 



Иске Казиле авыл җирлеге” 

башлыгы, “Татарстан                                                      

Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге” 

Советы рҽисе                                                                                   И.Х.Сҽгдиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      2018 елның 14 ноябрендҽге  

       ТР Кама Тамагы муниципаль 

       районы Иске Казиле авыл җирлеге  

                                                                                                  Советының " Татарстан Республикасы  

                                                                                                  Кама Тамагы муниципаль районы  

                                                                                                  Иске Казиле авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге  

                                                                                                  Уставына Үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында” 

        90 номерлы  карарына1 нче номерлы                                         

        кушымта 

 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Иске Казиле авыл 

җирлеге” Муниципаль берҽмлегенең Уставына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр 

 

1. 8 статьяның 1 өлешенҽ түбҽндҽге эчтҽлекле 17 пункт өстҽргҽ:: 

"17) 1992 елның 7 февралендҽге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе 

«Кулланучылар хокукларын яклау турында"гы Законда каралган  кулланучылар 

хокукларын яклау чараларын гамҽлгҽ ашыру.». 

 

2. 32 статьяның 6 пунктындагы 1 пунктчасын килҽсе редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 

"1) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн шөгыльлҽнергҽ, 

коммерция оешмасы белҽн идарҽ итүдҽ яки коммерцияле булмаган оешма белҽн 

идарҽ итүдҽ катнашырга (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлгҽн Татарстан Республикасы 

Муниципаль берҽмлеклҽре советы идарҽсендҽ, муниципаль берҽмлеклҽрнең башка 

берлҽшмҽлҽрендҽ, сҽяси партиядҽ, Профсоюзда катнашудан тыш, съездда 

(конференциядҽ) яки башка иҗтимагый оешманың гомуми җыелышында, торак, 

торак-төзелеш, гараж кооперативларында, бакчачылык, яшелчҽчелек, дача 

кулланучылар кооперативларында катнашудан тыш), Россия Федерациясе 

Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмҽте акты нигезендҽ оешманың 

коллегиаль органы эшчҽнлегендҽ түлҽүсез катнашудан тыш; гамҽлгҽ куючы 

(акционер) булган муниципаль берҽмлек идарҽ һҽм ревизия комиссиясе 

органнарында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез нигездҽ тҽкъдим 

итү, муниципаль берҽмлек исеменнҽн муниципаль милектҽ булган акциялҽр (устав 

капиталында катнашу өлешлҽре) белҽн идарҽ итү вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

тҽртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендҽ; федераль 

законнарда каралган башка очраклар;». 

3. 54 статьясына түбҽндҽге эчтҽлекле абзац өстҽргҽ:: 

1992 елның 7 февралендҽге «Кулланучылар хокукларын яклау турында"гы 2300-1 

номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын 

яклау чараларын гамҽлгҽ ашыра.». 


