
                                            
 

 
 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» карары 

проекты турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль законның 44 маддәсенә һәм «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы 

Законының 7 маддәсенә, Югары Ослан муниципаль районы Уставының 15, 

99-101 маддәләренә таянып,  

Югары Ослан муниципаль районы Советы  

карар чыгарды: 

 

1. Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы һәм Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе тәкъдим иткән 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Советы карары проектын хупларга, аны беренче 

укылышта кабул итәргә һәм тәкъдимнәрен, төзәтмәләрне һәм искәрмәләрне 

исәпкә алып, эшне дәвам итәргә (1 нче Кушымта). 

2. Югары Ослан муниципаль районы Уставына кертелгән үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр буенча кергән тәкъдимнәрне кабул итү, исәпкә алу һәм карау 

буенча киләсе составта эшче төркем төзү: 

 Никитина Людмила Николаевна-эш төркеме рәисе, Югары Ослан 

муниципаль районы Советы Аппараты җитәкчесе; 
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- Пичугина Надежда Валерьевна-эшче төркем сәркатибе, Югары Ослан 

муниципаль районы Советының юридик бүлеге башлыгы; 

Эшче төркем әгъзалары: 

- Колесова Елена Евгеньевна-Югары Ослан муниципаль районының 

Финанс-бюджет палатасы рәисе; 

- Хөрмәтуллина Лилия Илфар кызы –Югары Ослан муниципаль 

районының Контроль-хисап палатасы рәисе; 

- Бурдин Виктор Михайлович– Югары Ослан муниципаль районының 

Килди авыл җирлеге башлыгы; 

3. Югары Ослан муниципаль районы Советының «Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен 

исәпкә алу тәртибен расларга (2 нче Кушымта). 

4. Югары Ослан муниципаль районы Советының «Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» карар проекты буенча фикер алышуда 

гражданнарның катнашу тәртибен расларга (3 нче Кушымта). 

       5. 2018 елның 13 декабрендә 10.00 сәгатьтә Чехов урамы, 18 йорт адресы 

буенча Югары Ослан муниципаль районы Советының утырышлар залында 

Югары Ослан муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында» карар проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрергә.  

6. Эшче төркемгә Югары Ослан муниципаль районы халкының кергән 

тәкъдимнәрен гомумиләштерергә һәм аларны Югары Ослан муниципаль 

районы Советы каравына кертергә. 

7. Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында 1 нче Кушымтаның 1 пункты 2010 елның 1 

гыйнварыннан үз көченә керә. 

8. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында, шулай ук Югары Ослан муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

9. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан 

муниципаль районы Советының законлылык, хокук тәртибе һәм регламент 

буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 

Совет Рҽисе, 

Югары Ослан муниципаль  

районы Башлыгы                                                             М.Г. Зиатдинов 

 



                                            

Югары Ослан муниципаль район 

Советының «26» ноябрь 2018 ел  

№ 38-426 карарына  

                             1 нче кушымта 

 

Югары Ослан муниципаль районы Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертҥ 

 

       1. Уставның 6 маддәсендәге 1 пунктының 16 кече пунктын киләсе 

редакциядә бәян итәргә: 

    «16) Югары Ослан муниципаль районнары территориясендә каты 

коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю), ташу, эшкәртү, 

утильләштерү, зарарсызландыру, күмү эшчәнлеген оештыруда катнашу»; 

       2. Уставның 6 маддәсендәге 1 пунктының 17 кече пунктына түбәндәге 

эчтәлекле сүзләрен өстәргә:  

     «…,индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты объектының җир 

кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты параметрларын 

билгеләнгән параметрларга һәм индивидуаль торак төзелеше объектын 

урнаштыруның рөхсәт ителгән булуы турында белдерүдә күрсәтелгән 

хәбәрнамәгә туры килү турында хәбәрнамә җибәрү, индивидуаль торак 

төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән 

параметрларга туры килмәве һәм (яки) шәхси торак төзелеше объектын яки 

бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыру рөхсәт ителмәве турында 

хәбәрнамә, индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортының төзелгән яки 

үзгәртеп корылган объектының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон 

таләпләренә туры килүе яки туры килмәве турында яки шәһәрара 

территорияләрдә урнашкан җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак 

төзелеше яки бакча йортларын төзегәндә яки реконструкцияләгәндә шәһәр 

төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килмәве хакында 

хәбәрнамәләр, Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә авылара 

территориядә урнашкан рөхсәтсез корылмаларны сүтү, яки аны билгеләнгән 

таләпләргә туры китерү турында карар кабул итү, максатчан билгеләнеше 

буенча файдаланылмый торган җир кишәрлеген алу турында, Россия 

Федерациясе законнарын бозып файдаланыла торган җир кишәрлеген тартып 

алу турында карар, авылара территориядә урнашкан үзирекле корылмаларны 

сүтү яки аны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган 

очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерү»; 

        3. Уставның 7 маддәсендәге 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 13 кече 

пунктын өстәргә: 



                                            

     «13) «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның 7 

февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган 

кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру; 

      4. Уставның 26 маддәсендәге 7 пунктының 1 кече пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

       «2) (Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре советы 

идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси 

партиядә, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән профсоюзларда катнашудан тыш, 

съездда (конференциядә) катнашудан яки башка иҗтимагый оешма, торак, 

торак-төзелеш, гараж кооперативларында, бакчачылык, яшелчәчелек 

берләшмәләрендә катнашудан тыш яки башка иҗтимагый оешманың гомуми 

җыелышында катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки Россия 

Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы 

эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш шәхсән яки ышанычлы затлар 

аркылы  эшмәкәрлек эшчәнлеге  белән шөгыльләнергә, коммерция оешмасы 

яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга; идарә 

органнарында һәм Ревизия комиссиясендә муниципаль берәмлек гамәлгә 

куючы (акционер) булган муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен, түләүсез 

нигездә тәкъдим итү, муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә 

булган оешмалар яки идарә итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә 

(устав капиталында катнашу өлешләре); федераль законнарда каралган башка 

очраклар»; 

   5.  Уставның 15 маддәсендәге 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Халык алдында тыңлаулар Район Советы, Район Башлыгы яки Район 

Башкарма комитеты җитәкчесе инициативасы буенча үткәрелә. 

Халык яки район Советы инициативасы буенча үткәрелгән халык 

тыңлаулары район Советы тарафыннан билгеләнә, ә контракт нигезендә үз 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы Район Башлыгы яки Район Башкарма 

комитеты җитәкчесе инициативасы буенча Район Башлыгы тарафыннан 

билгеләнә». 

   6. Уставның 45 маддәсенең 2 пунктына түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә: 

- «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның 7 

февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган 

кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру». 

 

Совет Рҽисе, 

Югары Ослан муниципаль  

районы Башлыгы                                                   М.Г. Зиатдинов 



                                            

Югары Ослан муниципаль район 

Советының «26» ноябрь 2018 ел  

№ 38-426 карарына  

                             2 нче кушымта 

 

ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫНЫҢ  

 «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ УСТАВЫНА ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ 

ТУРЫНДА» КАРАР ПРОЕКТЫНА ГРАЖДАННАРНЫҢ 

ТҼКЪДИМНҼРЕН ИСҼПКҼ АЛУ ТҼРТИБЕ 

 

      1. Югары Ослан муниципаль район Советының «Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында» карар проектына тәкъдимнәр 2018 елның 10 декабренә кадәр, 

Ф. И. О. һәм авторның яшәү урыны турында белешмәләрне күрсәтеп, язма 

рәвештә кертелә. Тәкъдимнәр түбәндәге адрес буенча кабул ителә: 422570, 

Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 18 йорт, Югары Ослан муниципаль 

районы Советы, эшче төркем сәркатибе Пичугина Н.В., Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырылган көннән 

башлап, Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында шимбә һәм 

якшәмбе көннәреннән тыш көн саен 8.00 дән 17.00 гә кадәр. 

          Белешмәләр өчен телефон: 8 (84379) 2-18-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Рҽисе, 

Югары Ослан муниципаль  

районы Башлыгы                                                                  М.Г. Зиатдинов 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

                                                                                           Югары Ослан муниципаль район  

                                                                                           Советының «26» ноябрь 2018 ел  

                                                                                            № 38-426 карарына  

                             3 нче кушымта 

 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ УСТАВЫНА ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ 

ТУРЫНДА» ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН СОВЕТЫ 

КАРАРЫ ПРОЕКТЫН ТИКШЕРҤДҼ ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУ 

ТҼРТИБЕ 

 

      1.  Ачык тыңлауларда катнашу өчен чыгыш ясау хокукы белән гаризалар 

422570, Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы, Югары 

Ослан авылы, Чехов урамы, 18 нче йорт адресы буенча Югары Ослан 

муниципаль районы Советына, Пичугина Н.В. шәхсән яки почта буенча 

(конвертта «Устав турында фикер алышу» тамгасы белән) бирелә. 

       2. Халык тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү хокукы белән 

Югары Ослан муниципаль районы Советына язма гариза биргән район халкы 

катнаша. 

      3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка районның 

барлык кызыксынган кешеләре дә ачык тыңлауларда катнаша ала. 

     4. Катнашучыларны теркәү халык тыңлаулары башланганчы 30 минут 

кала башлана. 

     5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза 

бирү вакытына карап чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен 

чакырыла. 

    6. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан да 

артмаска тиеш. 

    7. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш 

ясаучыларга рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

    8. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 

катнашырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы 

түгел. 

   9. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан үткәрү тәртибе 

бозылган очракта, рәислек итүче аларны утырыш залыннан чыгарып 

җибәрүне таләп итәргә хокуклы. 

 

 

Совет Рҽисе, 

Югары Ослан муниципаль  

районы Башлыгы                                                                  М.Г. Зиатдинов 



                                            
 


