
Татарстан Республикасы Питрзч муниципала районы Пановка авыл жирлеге
Советыныц кырык еченче утырышы

КАРА?

2018 елныц 14 декабре № 109/63

Татарстан Республикасы Питрзч муниципала районы Пановка авыл жирлеге 
Советынвщ «Татарстан Республикасат Питрзч муниципала района! Пановка авыл 

жирлеге муниципала берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турашда» карары проекта! турашда

Татарстан Республикаса1 Питрзч муниципала районашвщ Пановка ава1л 
жирлеге уставвш «Жирле узидарэ оештвфунв1 камиллэштеру мэсаэлэлэре буенча 
Россия Федерациясенец аерым закон актларатна узгэрешлэр керту турашда» 2018 
елнащ 18 апрелендэге 83-ФЗ номерлв1 федерала законнарга, «Татарстан 
Республикасашда жирле узидарэ турында «Татарстан Республикасв1 Закон вша 
узгэрешлэр керту хаквшда» 2018 елныц 6 октябрендэге 65-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Закона! ни тезе идо «Татарстан Республикасашда жирле узидарэ 
турашда» Татарстан Республикасв! Законына, Татарстан Республикаса! Питрзч 
муниципала районы Пановка авыл жирлеге муниципала берэмлеге Уставыныц 86, 
87, 88 статвялары нигезендэ Татарстан Республикасы Питрэч муниципала 
районы Пановка авыл жирлеге Советы карар кабул итте:

1. Кушвшта нигезендэ «Татарстан Республикасв1 Питрэч муниципала района1 
Пановка авыл жирлеге муниципала берэмлеге Уставвша узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турашда» Татарстан Республикасы Питрэч муниципала района! Пановка аввш 
жирлеге Совета1 Kapapai проектын беренче укаша1шта кабул итэргэ.

2. Олеге карарна1 Пановка авыл жирлегенец мэгалумат стендларында халвшка 
игалан итэргэ, шулай ук Татарстан Республикасвшвщ хокукый мэгълумат рэсми 
порталашда (www.pravo.tatarstan.ru) Ьэм Питрэч муниципала районвшыц рэсми 
сайташда (wvvw.pestreci.tatarstan.ru) урнаштаграфга.

3. Олеге карарнащ утэлешен контрол ад э тотуны узсм артыннан кал дырам:.

Татарстан Республикасв1 
Питрэч муниципала района! 
Пановка ава!л жирлеге башл ыгы

а-д О г

О.И. Козырев

http://www.pravo.tatarstan.ru


Питрэч муниципала районы Пановка авыл 
жирлеге Советыныц 2018 елньщ 14 декабрендэге 
109/63 номерлы карарына кушымта

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы 
Пановка авыл жирлеге Советы утырышы

КАР АР

2019 ел №

«Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пановка авыл жирлеге
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында»

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц Пановка авыл 
жирлеге муниципаль берэмлеге Уставын «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131- ФЗ 
номерлы Федераль законга, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 
2004 елньщ 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына туры 
китеру максатларында, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы 
Пановка авыл жирлеге муниципаль берэмлеге Уставыныц 86, 87, 88 статьялары 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пановка авыл 
жирлеге Советы карар чыгарды:

1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пановка авыл жирлеге 
Советыныц 2015 елньщ 15 июнендэге 18 номерлы карары белэн расланган 
Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пановка авыл жирлеге 
муниципаль берэмлеге Уставына кушымта нигезендэ узгэрешлэр кертергэ.

2. Олеге карарны законда билгелэнгэн тэртиптэ дэулэт теркэве ечен жибэрергэ.
3. Олеге карарны Пановка авыл жирлегенец мэгьлумат стендларында халыкка 

игълан итэргэ, шулай ук Татарстан Республикасыныц хокукый мэгьлумат рэсми 
порталында урнаштырырга (www.pravo.tatarstan.ru) Ьэм Питрэч муниципаль 
районыныц рэсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru).

4. Олеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз коченэ керэ.
5. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уземдэ калдырам.

Татарстан Республикасы 
Питрэч муниципаль районы 
Пановка авыл жирлеге башлыгы О.И. Козырев.

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.pestreci.tatarstan.ru


Пановка авыл жирлеге 
Советы карарына
кушымта № _____
2019 ел. _________

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пановка авыл жирлеге 
Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында

1. «Ж^ирлеклэрнец жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэренэ кертелмэгэн 
мэсьэлзлэрне хэл итугэ Жффлек жирле узидарэ органнарыныц хокуклары» 6 
статьяныц 1 елешенэ тубэндэге эчтэлекле 16 пункт ©стэргэ:

"16) «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елныц 7 февралендэге 
2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законы белэн каралган кулланучылар 
хокукларын яклау чараларын гамэлгэ ашыру.».

2. «Гавами тьщлаулар, ижтимагый фикер алышу» 20 статьяныц 3 елешендэге 
1 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«1) муниципаль берэмлек уставы проекты, шулай ук элеге уставка 
узгэрешлзр Ьэм естэмэлэр керту турында муниципаль норматив хокукый акт 
проекты, муниципаль берэмлек Уставына Россия Федерациясе Конституциясе, 
федерал ь законнар, Татарстан Республикасы Конституциясе яисэ законнары 
нигезлэмэлэрен элеге уставны элеге норматив хокукый актларга туры китеру 
максатларында тегэл курсэту рэвешендэ узгэрешлзр кертелэ торган очраклардан 
тыш;».

3. 49 статьяныц 2 елешендэ «Башкарма комитет вэкалэтлэре» тубэндэге 
эчтэлекле абзац естэргэ: «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елныц 7 
февралендэге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган 
кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамэлгэ ашыра.

4. 71 статьяда «Муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка 
житкеру) Ьэм уз коченэ керу тэртибе»:

- 3 елешне яца редакциядэ баян итэргэ: «3. Кеше Ьэм граждан хокукларына, 
иреклэренэ Ьэм бурычларына кагылышлы муниципаль норматив хокукый актлар, 
гамэлгэ куючы булып муниципаль берэмлек торган оешмаларныц хокукый 
статусын билгели торган муниципаль норматив хокукый актлар, шулай ук жирле 
узидарэ органнары арасында тезелэ торган килешулэр рэсми басылып чыкканнан 
соц (халыкка игълан иту) уз кеченэ керэ.

Муниципаль хокукый актны яисэ жирле узидарэ органнары арасында тезелгэн 
килешуне рэсми бастырып чыгару булып, аныц тулы текстын тиешле муниципаль 
берэмлектэ таратыла торган вакытлы матбугатта беренче бастырып чыгару санала.

Муниципаль хокукый актларны Ьэм килешулэрне рэсми бастырып чыгару 
(халыкка житкеру) ечен жирле узидарэ органнары шулай у к челтэр (сетевое) 
басмасыннан файдаланырга хокуклы. Рэсми челтэр басмасында муниципаль 
хокукый актныц тулы тексты басылып чыккан (урнаштырган) очракта, басма 
басмада аца кулэмле график Ьэм таблица рэвешендэ кушымталар китерелергэ
мемкин.



Муниципаль хокукый актларны, жирле узидарэ органнары арасында тезелэ 
торган килешулэрне бастырып чыгару (халыкка игълан иту) тэртибе муниципаль 
берэмлек уставы белэн билгелэнэ Ьэм алар белэн, муниципаль хокукый актлардан 
яки аларныц федераль закон белэн чиклэнэ торган белешмэлэре булган аерым 
нигезлэмэлэрдэн тыш, танышу момкинлеген тээмин итэргэ тиеш.

Муниципаль хокукый актны бастырып чыгарганда (халыкка житкергэндэ) 
кабул ителэ торган актныц тулы Ьэм ышанычлы реквизитлары, шул исэптэн 
графигы курсэтелергэ тиеш.»;

- 9 елештэ «Муниципаль хокукый актларны рэсми бастырып чыгару (халыкка 
игълан иту)» сузеннэн соц «Ьэм жирле узидарэ органнары арасында тезелэ торган 
килешулэр» сузлэрен естэргэ.

5. 86 статьяныц 4 елешен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: «Ж^ирлек Уставы 
проектын эзерлэу, элеге Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту тэртибе»:

«4. Авыл жирлеге Уставы проекты, элеге Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турында муниципаль хокукый акт проекты буенча аларны жирлек Советы 
утырышында карау алдыннан элеге Устав нигезендэ ачык тыцлаулар уткэрелэ, 
Уставка узгэрешлэр бары тик жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне Ьэм аларны хэл иту 
вэкалэтлэрен Россия Федерациясе Конституциясенэ, федераль законнарга, 
Татарстан Республикасы Конституциясенэ яисэ законнарына туры китеру 
максатларында гына кертелэ торган очраклардан тыш.»


