
 

 

2018елныӊ 28 декабре Әгерҗе шәһәре № 33-1 
                                                 

«Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү 

проекты турында 

 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе районы прокуратурасының 2018 елның 22 

ноябрендәге 02-01-18-2018 номерлы мәгълүматын карап, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында «Федераль законның 2 һәм 28 

статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 30 октябрендәге 387-ФЗ 

номерлы Федераль Законнар нигезендә, Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районы Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

 

 

1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проектын беренче укылышта кабул итәргә (1 

нче кушымта). 

2.«Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проектына тәкъдимнәр һәм искәрмәләрне 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советының законлылык, 

регламент һәм депутат этикасы буенча даими комитетына 2019 елның 25 февраленә 

кадәр язма рәвештә җибәрергә. 

3. «Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проектына гражданнарның тәкъдимнәре 

«Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү проекты турында» гы карарга гражданнарның 

тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе һәм аныӊ буенча  гражданнарның фикер алышуда 

катнашуы нигезендә, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы 

Советының законлылык, регламент һәм депутат этикасы буенча даими комитетына 



язма рәвештә, авторның туган елы, адресын күрсәтеп, түбәндәге адрес буенча 

җибәрелә: ТР, Әгерҗе шәһәре, Гагарин урамы, 13. (2 нче кушымта). 

4. Чыгыш ясау хокукы белән «Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты буенча 

җәмәгать тыңлауларында катнашу өчен гаризалар ТР, Әгерҗе шәһәре, Гагарин 

урамы, 13 йорт адресы буенча, шәхсән яки почта аша («Устав турында фикер 

алышу» тамгасы белән) «Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты турында»гы карарына 

җәмәгать тыңлауларын үткәрү тәртибе нигезендә бирелә. (3 нче кушымта). 

5. «Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты буенча җәмәгать тыңлауларны 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советының һәм Башкарма 

комитетының утырышлар залында 2019 елныӊ «28» февраленә 11.00 сәгатькә  

билгеләргә. 

6. Әлеге карарны «Әгерҗе хәбәрләре» («Агрызские вести») район газетасында 

һәм agryz.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының 

рәсми сайтында бастырып чыгарырга.  

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы Советы Рәисе урынбасары Нурисламов Р. Т.  йөкләргә. 

 

 

 

Муниципаль район Башлыгы, 

Совет Рәисе  

               

         

           

  В.В. МАКАРОВ 
 



 

 

                            Татарстан Республикасы  

Әгерҗе муниципаль районы Советы  

2018 елның 28 декабре № 33-1карарына  

1нче кушымта  

 

 

 

 

«Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр 

 

 

1. 20 статьяда:  

а) 2 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Җәмәгать тыңлаулар район Советы, район башлыгы яки район Башкарма 

комитеты җитәкчесе инициативасы буенча үткәрелә. Халык яки район Советы 

инициативасы буенча үткәрелә торган җәмәгать тыңлаулары район Советы 

тарафыннан, ә район башлыгы яки район Башкарма комитеты җитәкчесе 

инициативасы буенча  - район  башлыгы тарафыннан билгеләнә.». 

б) 10 өлештә «әлеге статьяның 3 өлешендә күрсәтелгән проектлар һәм 

мәсьәләләр буенча " сүзләрен төшереп калдырырга. 

 

2. 29 статьяның 6 өлешендәге 1 пунктында "сәяси партия" сүзеннән соң 

"билгеләнгән тәртиптә теркәлгән профсоюз" сүзләрен өстәргә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                         Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районы Советы 2018 елның 

28 декабре № 33-1карарына  

2нче кушымта  

 

 

 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘГЕРҖЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ УСТАВЫНА ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҮ 

ПРОЕКТЫ ТУРЫНДА»ГЫ КАРАРГА ГРАЖДАННАРНЫҢ 

ТӘКЪДИМНӘРЕН ИСӘПКӘ АЛУ ТӘРТИБЕ ҺӘМ АНЫҢ БУЕНЧА ФИКЕР 

АЛЫШУДА ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУЫ  

 

 
1. «Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты турында» гы карарга тәкъдимнәр 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советына түбәндәге адрес 

буенча кертелә: 422230, ТР, Әгерҗе шәһәре, Гагарин урамы, 13 йорт, үрнәк 

нигезендә төзәтмәләр таблицасы рәвешендә язмача формада бирелә 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә җәмәгать тыңлаулары үткәрү датасына кадәр 2 

көннән дә соңга калмыйча 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр кабул ителә. 

2. Җәмәгать тыңлауларында катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча 

бирелә: 422230, ТР, Әгерҗе шәһәре, Гагарин урамы, 13 йорт, Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советы - шәхсән яисә почта (конвертта  

«Устав турында фикер алышу» дигән тамга белән). 

 

Муниципаль район Башлыгы, 

Совет Рәисе 

              

В.В. МАКАРОВ 

 

 

 

 

№п/п Пункт, 

подпункт 

Карар 

проекты 

тексты 

 

Төзәтмәләр 

тексты 
Проектның 

тексты исәпкә 

алып  

Төзәтмәләр авторы 

(Ф. И. Ә.и., адрес, 

конт.тел., эш/уку 

урыны) 

      



 

                         Татарстан Республикасы  

Әгерҗе муниципаль районы Советы 

2018 елның 28 декабре № 33-1карарына  

3 нче кушымта 

 

 

 

 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘГЕРҖЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ УСТАВЫНА ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҮ 

ПРОЕКТЫ ТУРЫНДА»гы  КАРАРНЫӉ ҖӘМӘГАТЬ ТЫҢЛАУЛАРЫН 

ҮТКӘРҮ ТӘРТИБЕ 

 

 

1.Уставка үзгәрешләр кертү проекты буенча җәмәгать тыңлаулары «Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставының 20 

статьясы нигезендә уздырыла. 

2.Җәмәгать тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау 

хокукы белән Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советына 

җәмәгать тыңлауларын үткәрү датасына кадәр 2 көннән дә соңга калмыйча язма 

гариза биргән район халкы да катнаша. 

3.Җәмәгать тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка районның барлык 

кызыксынган кешеләре дә җәмәгать тыңлауларда катнаша ала. 

4.Катнашучыларны теркәү җәмәгать тыңлаулары башланганчы 1 сәгать кала 

башлана. 

5. Җәмәгать тыңлауларында рәислек итүче - Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районы башлыгы урынбасары. 

6.Җәмәгать тыңлаулары рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул 

катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, тыңлауларны үткәрү 

тәртибе турында хәбәр итә. 

7.Кергән тәкъдимнәрне, тәкъдимнәр беркетмәне төзү, исәпкә алу өчен рәислек 

итүче тәкъдиме буенча секретариат җитәкчесе һәм секретариатның ике әгъзасы 

составында җәмәгать тыңлаулары секретариаты сайлана. 

8.Төп доклад белән Әгерҗе муниципаль районы Советы карары белән 

вәкилләнгән район Советы депутаты чыгыш ясый. 

9.Җәмәгать тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза 

бирү вакытына карап чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла. 

10.Җәмәгать тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык 

дәвам итәргә тиеш түгел. 

11.Җәмәгать тыңлауларында катнашучылар чыгышлары тәмамланганнан соң, 

рәислек итүче рөхсәте белән чыгыш ясаучыларга сораулар бирергә хокуклы. 

12.Җәмәгать тыңлауларында катнашучылар җәмәгать тыңлауларының 

барышына тыкшынырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы 

түгел. 

13.Җәмәгать тыңлауларын үткәргәндә тәртип саклау җәмәгать тыңлауларда 

катнашу өчен мәҗбүри шарт булып тора. 



14.Җәмәгать тыңлауларын үткәрү тәртибен бозу очрагында рәислек итүче 

аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрүне таләп итәргә хокуклы. 

15.Чыгышлар тәмамлангач, рәислек итүче җәмәгать тыңлаулар барышында 

әйтелгән тәкъдимнәрне ачыклау өчен җәмәгать тыңлаулар секретариаты 

җитәкчесенә сүз бирергә мөмкин. 

16.Җәмәгать тыңлауларында катнашучыларның барлык кисәтүләре һәм 

тәкъдимнәре секретариатка язма формада бирелә һәм җәмәгать тыңлаулар 

беркетмәсенә теркәлә. Җәмәгать тыңлаулары беркетмәсе рәислек итүче тарафыннан 

имзалана һәм район Советы материалларында билгеләнгән тәртиптә саклана. 

17.Җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бәяләмә эшче төркем тарафыннан 

әзерләнә. 

18.Җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бәяләмә халыкка җиткерелергә 

тиеш. 

19.Җәмәгать тыңлауларын уздыруны оештыру һәм матди-техник яктан тәэмин 

итү Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советы аппараты 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

 

 

Муниципаль район башлыгы,  

Совет Рәисе 

              

               В.В. МАКАРОВ 
 

 


