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Уставка үзгәрешләр кертү турында  

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге башлыгы 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районының Олы Качык авыл җирлеге 

Советы нигезендә 

 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Олы Качык 

авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына № 1 кушымта нигезендә 

үзгәрешләр кертергә. 

2.  Әлеге карарны законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен 

җибәрергә. 

3. Әлеге карарны мәгълүмат стендына элеп кую юлы белән халыкка игълан 

итәргә һәм аны дәүләт теркәвенә алганнан соң муниципаль берәмлекнең 

офицер сайтында урнаштырырга. 

4.  Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Олы Качык 

авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнарына үзләренең 

хокукый актларын әлеге карар белән тәңгәлләштерүне йөкләргә. 

5. Әлеге карар гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә үз көченә керә. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 
 

 

Рәис А. А. Голованов 
                                                             

 

 

                                                                     

                                                                            1 нче кушымта карарга  



Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Олы Качык авыл җирлеге советы 

утырышы  

2018 елның 28 апреле № 120 

 

 

Муниципаль Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

Олы Качык авыл җирлеге 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

 

1. Уставның 5 статьясындагы 1 өлешенең 9 пунктын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

"9) җирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау, аларның 

үтәлешен контрольдә тоту, күрсәтелгән Кагыйдәләр нигезендә җирлек 

территориясен төзекләндерүне оештыру». 

 

2. Уставның 6 статьясына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.1. Уставның 6 статьясындагы 1 өлешенең 12 пункты үз көчен югалткан 

дип танырга; 

2.2. Уставның 6 статьясына 16 пунктны түбәндәге редакциядә өстәргә:: 

"16) инвалидлар, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән затлар, адаптив 

физик культура һәм адаптив спорт үсешенә ярдәм күрсәтү«. 

 

3. Уставның 10 статьясындагы 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

"7) ачык тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышулар». 

  

4. Уставның 19 статьясына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

4.1. 19 статьяның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"19 Статья. Җәмәгать тыңлаулары, фикер алышулар» 

4.2. Уставның 19 статьясындагы 3 өлеше 2.1 пункт өстәргә. киләсе 

редакциядә: 

"2.1) муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый үсеше стратегиясе 

проекты»; 

4.3. Уставның 19 статьясындагы 3 өлешенең 3 пункты үз көчен югалткан 

дип танырга; 

4.4. Уставның 19 статьясына түбәндәге редакциядә өстәргә: 11: 

«11. Генераль планнар проектлары, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләре проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, 

территорияне межалау проектлары, территорияләрне төзекләндерү кагыйдәләре 

проектлары, күрсәтелгән расланган документларның берсенә, җир кишәрлеген 

яисә капиталь төзелеш объектын шартлы рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт 

бирү турында карар проектлары, рөхсәт ителгән төзелеш объектларының чик 

параметрларыннан кире кагуга рөхсәт бирү турында карар проектлары буенча, 

капиталь төзелеш объектларының реконструкцияләнүенә рөхсәт бирү турында 

карар проектлары буенча, җир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш 

объектларыннан рөхсәт ителгән башка төр файдалану мәсьәләләре буенча 

җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең расланган кагыйдәләре 



булмаганда иҗтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар үткәрелә, 

аларны оештыру һәм үткәрү тәртибе шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы 

законнар нигезләмәләрен исәпкә алып муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 

органының норматив хокукый акты белән билгеләнә». 

 

5. Уставның 33 статьясына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

5.1. Уставның 33 статьясындагы 1 өлешенең 5 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:: 

"5) муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый үсеш стратегиясен 

раслау»; 

5.2. Уставның 33 статьясындагы 1 өлешенә 31.1 пунктын түбәндәге 

редакциядә өстәргә:: 

"31.1) муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен 

раслау». 

 

6. Уставның 46 статьясына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

6.1. Уставның 46 статьясындагы 3 өлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

 «Җирлек башлыгы вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган очракта, 

җирлек Советы тарафыннан үз составыннан сайлана торган башлыкны сайлау 

мондый вәкаләтләр туктатылган көннән алты айдан да соңга калмыйча гамәлгә 

ашырыла. 

Шул ук вакытта әгәр җирлек Советы вәкаләтләре срогы тәмамланганчы 

алты айдан ким булса, җирлек башлыгын җирлек советы составыннан сайлау 

яңа сайланган муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органының беренче 

утырышында гамәлгә ашырыла». 

6.2. Уставның 46 статьясына түбәндәге редакциядә 4 пункт өстәргә:: 

«4. Әгәр вәкаләтләре Татарстан Республикасы Президентының (Татарстан 

Республикасы Премьер-министры) үз вазыйфасыннан читләштерү турында 

хокукый акты нигезендә туктатылган җирлек башлыгы йә җирлек советы 

карарын отставкага җибәрү турында карар нигезендә әлеге хокукый акт яисә 

суд тәртибендә карар шикаять бирсә, җирлек Советы муниципаль берәмлекнең 

вәкиллекле органы тарафыннан үз составыннан сайлана торган җирлек 

башлыгын сайлау турында Карар кабул итәргә хокуклы түгел». 

 

7. Уставның 70 статьясындагы 3 өлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

«3. Кеше һәм граждан хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына 

кагылышлы муниципаль норматив хокукый актлар, гамәлгә куючы булып 

муниципаль берәмлек торган оешмаларның хокукый статусын билгели торган 

муниципаль норматив хокукый актлар, шулай ук җирле үзидарә органнары 

арасында төзелә торган килешүләр рәсми басылып чыкканнан соң (халыкка 

игълан итү) үз көченә керә». 

 

8. Уставның 78 статьясына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

8.1. Уставның 78 статьясындагы 7 өлешенең 4 абзацын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 



«Россия Федерациясе Бюджет, салым һәм таможня-тариф сәясәтенең төп 

юнәлешләре (Татарстан Республикасы бюджет һәм салым сәясәтенең төп 

юнәлешләре, муниципаль берәмлекләрнең бюджет һәм салым сәясәтенең төп 

юнәлешләре)»; 

8.2. Уставның 78 статьясындагы 5 өлешенең 7 абзацы үз көчен югалткан 

дип танырга; 

 

9. Уставның 80 статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1. Гражданнарның үзара салым акчалары дигәндә җирле әһәмияттәге 

конкрет мәсьәләләрне хәл итү өчен гражданнарның бер тапкыр түләүләре 

аңлашыла. Гражданнарның үзара салым түләүләре күләме җирлек составына 

кергән торак пунктның барлык халкы өчен дә (җирлек составына керә торган 

торак пункт) абсолют зурлыкта билгеләнә, аларның саны җирлек составына 

керүче торак пунктларның (торак пунктның) гомуми саныннан 30 проценттан 

артып китә алмый һәм алар өчен түләү күләме кимергә мөмкин. 

2. Әлеге статьяның 1 өлешендә күрсәтелгән гражданнарга бер тапкыр 

бирелә торган түләүләрне кертү һәм куллану мәсьәләләре җирле референдумда 

хәл ителә, ә «Россия Федерациясе җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль законның 25.1 статьясындагы 1 өлешенең 4 

һәм 4.1 пунктларында каралган очракларда гражданнар җыенында карала». 

 

10. Уставның 86 статьясына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

10.1. Уставның 86 статьясындагы 1 өлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

«1. Авыл җирлеге Уставы проектын, әлеге Уставка үзгәрешләр кертү 

турындагы карар проектын карау җирлек Советы тарафыннан җирлек Советы 

Регламенты нигезендә ике укуларда да ким булмаган күләмдә башкарыла. 

Уставка үзгәрешләр Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, 

Татарстан Республикасы Конституциясе һәм законнары нигезләмәләрен төгәл 

күрсәтү рәвешендә кертелә торган очракта, җирлек уставын әлеге норматив 

хокукый актлар белән тәңгәлләштерү максатларында, Устав проектын карау 

җирлек Советы тарафыннан бер укылышта гамәлгә ашырыла». 

10.2. Уставның 86 статьясындагы 3 өлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

«3. Авыл җирлеге Уставы, муниципаль берәмлек уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында карар билгеләнгән саныннан күпчелек тавыш белән 

кабул ителә. Муниципаль берәмлек башлыгының тавышы җирлек уставын 

кабул иткәндә, Совет депутаты тавышы буларак муниципаль берәмлек 

уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Карар кабул иткәндә исәпкә 

алына". 
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