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“Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының “Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2016 елның 9 декабрендәге 45нче 

номерлы карары белән кабул ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районының  «Ивановка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Уставын кабул итү турында»  Татарстан Республикасы “Ивановка авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты турында” 

 

 

 

 «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставының 80нче статьясына таянып, Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Ивановка авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. “Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2016 елның 9 декабрендәге 45нче 

номерлы карары белән кабул ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районының  «Ивановка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Уставын кабул итү турында»  Татарстан Республикасы “Ивановка авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты турында”карар 

проектын хупларга һәм җәмәгать тыңлаулары үткәрергәгә чыгарырга (1 нче 

кушымта). 

 

2. Расларга: 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Ивановка 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү һәм 

гражданнарның фикер алышуда катнашуы проекты буенча гражданнарның 

тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче кушымта ); 



Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының "Ивановска 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты буенча 

җәмәгать тыңлаулары үткәрү тәртибе (3 нче кушымта). 

 

3. Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

(http://leninogorsk.tatarstan.ru) һәм ТР, Лениногорск районы, Ивановка авылы, 

Яшьлек урамы 5, Аккүл авылы, Колхоз урамы, 16Б, Медведка авылы, Дорожная 

урамы, 34, Михайловка авылы, Центральная урамындагы адреслар буенча 

урнашкан мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга (хәбәр итәргә): 

           Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Ивановка 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2016 елның 9 декабрендәге 

45нче номерлы карары белән кабул ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районының  «Ивановка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Уставын кабул итү турында»  Татарстан Республикасы “Ивановка авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү карары проекты; 

 Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Ивановка 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү һәм 

гражданнарның фикер алышуда катнашуы проекты буенча гражданнарның 

тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе; 

 Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының "Ивановска 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты буенча 

җәмәгать тыңлаулары үткәрү тәртибе. 

 

4. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге уставына үзгәрешләр кертү проекты буенча 

кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча түбәндәге 

составта эшче төркем төзү: 

 
 

Павлов Тарас Владимирович 

 

 

2 нче сайлау округы депутаты 

Плаксина Людмила Газратгулуевна 

 

6 нчы сайлау округы депутаты 

Хуснутдинова Галия Ильгизаровна 

 

8 нче сайлау округы депутаты 

Рослов Владимир Алексеевич 

 

9 нчы сайлау округы депутаты 

 

5. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Ивановка 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты буенча 

җәмәгать тыңлауларын  2019 елның 21 февралендә 14.00 сәгатьтә, Ивановка авылы  

мәдәният йортында үткәрергә. 

 

6. «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының 

«Ивановское авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын кабул итү турында» 

2016 елның 9 декабрендәге 45 номерлы Лениногорск шәһәр Советы карары белән 

кабул ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының 

«Ивановское авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү 

турында» норматив-хокукый акт проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәре эш 



төркеменә Ивановка авылы, Юность урамы, 5нче йорт адресы буенча Ивановка 

авыл җирлеге башлыгы кабинетына эш көннәрендә 8-00 сәгатьтән 16 сәгатькә 

кадәр Ф. И. О., туган ел, яшәү урыны адресы күрсәтелеп язма рәвештә бирелә. 

 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

«Ивановка авыл җирлеге» башлыгы,  

 Совет рәисе                                                                                 А.П.Бодряева 



                                                                                   

1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2019 елның 6 февралендәге 4 

номерлы карарына 

  

 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының “Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2016 елның 9 декабрендәге 45нче 

номерлы карары белән кабул ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районының  «Ивановка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Уставын кабул итү турында»  Татарстан Республикасы “Ивановка авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты турында 

 

5нче статьяда: 

1нче частьнең 14 пункты көчен югалткан дип танырга; 

 

6 нчы статьяда: 

а) 1 частьны түбәндәге эчтәлектәге 16 нчы пункт белән тулыландырыга: 

«16) "Кулланучылар хокукларын яклау турында" 1992 елның 7 февралендәге 

2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар 

хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру.»; 

 б) 1частьның 13 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «13) җирлек территориясендә яшәүче хуҗаларсыз хайваннар белән эш итү 

буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру.»; 

 

28нче статьяда: 

6 частьның 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) эшмәкәрлек белән шәхси яки ышанычлы затлар аша шөгыльләнергә, 

коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган оешма белән 

идарә итүдә катнашырга (билгеләнгән тәртиптә теркәлгән Россия Федерациясе 

субъекты муниципаль берәмлекләре советы идарәсендә, муниципаль 

берәмлекләрнең башка берләшмәләре, сәяси партия, профсоюз катнашудан тыш, 

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

төзелеш, гараж кооперативларының гомуми җыелышында, күчемсез милек 

милекчеләре ширкәтлегендә катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты 

яки Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы 

эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш; муниципаль берәмлек идарә 

органнарында һәм Ревизия комиссиясендә муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен, 

гамәлгә куючы (акционер) 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;»; 

 

 



  19нчы статьяда: 

а) 2нче частьны түбәндәгечә бәян итәргә: 

«2. Җәмәгать тыңлаулары авыл җирлеге Советы яисә муниципаль берәмлек 

башлыгы яисә җирле хакимият башлыгының контракт нигезендә үз вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы инициативасы буенча үткәрелә. 

Халык яисә авыл җирлеге Советы инициативасы буенча үткәрелә торган 

тәмәгать тыңлаулары җирлек Советы тарафыннан билгеләнә, ә контракт нигезендә 

үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы муниципаль берәмлек башлыгы яисә җирле 

администрация башлыгы инициативасы буенча муниципаль берәмлек башлыгы – 

муниципаль берәмлек башлыгы тарафыннан билгеләнә.»;  

б) 3 нче частьне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Җәмәгать тыңлауларына чыгарылырга  тиеш: 

1) муниципаль берәмлек уставы проекты, шулай ук әлеге уставка үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль норматив хокукый акт проекты, 

муниципаль берәмлек Уставына Россия Федерациясе Конституциясе, федераль 

законнар, конституция (устав) яисә Татарстан Республикасы законнары 

нигезләмәләрен әлеге уставны әлеге норматив хокукый актларга туры китерү 

максатларында төгәл күрсәтү рәвешендә үзгәрешләр кертелә торган очраклардан 

тыш; 

2) җирле бюджет проекты һәм аның үтәлеше турында хисап; 

2.1) муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый үсеше стратегиясе 

проекты; 

4) муниципаль берәмлекне үзгәртеп кору турындагы мәсьәләләр, әгәр “Россия 

Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 

2003 елның  6 октябрендәге 131-ФЗ Федераль законның  13нче стаьясы нигезендә 

муниципаль берәмлекне үзгәртеп кору өчен муниципаль берәмлек халкының 

ризалыгы алу таләп ителсә, тавыш бирү яисә халык җыеннарында. 

в) 3 өлешнең 3 пункты үз көчен югалткан дип танырга. 

г) 3.1 өлешне төшереп калдырырга. 

д) 4 һәм 5 өлештә түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«4. Җәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәрү тәртибе җирлек Советының 

норматив хокукый акты белән билгеләнә. Ачык тыңлауларны оештыру һәм үткәрү 

тәртибе муниципаль берәмлек халкына ачык тыңлаулар үткәрү вакыты һәм урыны 

турында үз вакытында хәбәр итүне, муниципаль хокукый акт проекты белән үз 

вакытында танышуны, муниципаль берәмлек халкының гавами тыңлауларында 

катнашуын тәэмин итүче башка чараларны, кабул ителгән карарларның 

дәлилләнгән нигезләмәсен дә кертеп, җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләрен бастырып 

чыгаруны (халыкка игълан итүне) күздә тота. 

 5. 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 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, җирлек 

Советының норматив хокукый акты белән билгеләнә.». 

е) өлешендә 6, 7, 8, 9, 10 - төшереп калдыру. 

16 статьяда: 

3 частьны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «3. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория 

чикләре Тиешле территориядә яшәүче халык тәкъдиме буенча җирлекнең 

вәкиллекле органы тарафыннан билгеләнә.».  

47нче статьяда: 

а) 7 пункт 3 абзацны үз көчен югалткан дип танырга; 

б) 2 пункт 4 нче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «- авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау, аларның 

үтәлешен контрольдә тоту, күрсәтелгән Кагыйдәләр нигезендә җирлек 

территориясен төзекләндерүне оештыру, шулай ук җирлекнең торак пунктлары 

чикләрендә урнашкан махсус саклана торган табигать территорияләреннән 

файдалану, саклау, яклау, яңадан торгызу эшен оештыру;»; 

 

80 статьяга түбәндәге эчтәлекле 5нче частьны өстәргә: 

Лениногорск муниципаль районы Советы депутатлары санын арттыручы яки 

киметүче үзгәрешләр, Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге халкы саны артуга яки кимүгә бәйле рәвештә, әлеге үзгәрешләр кертү 

турында муниципаль норматив хокукый актны кабул иткән Лениногорск 

муниципаль районы Лениногорск шәһәре Советы вәкаләтләре срогы чыкканнан 

соң үз көченә керә.  

65 статьяда: 

а) 3 частьне түбәндәге эчтәлекле абзацлар белән тулыландырырга: 

«Муниципаль хокукый актны яисә җирле үзидарә органнары арасында 

төзелгән килешүне тиешле муниципаль берәмлектә таратыла торган вакытлы 

басмада  рәсми бастырып чыгару аны рәсми бастырып чыгару булып тора. 

 

Муниципаль хокукый актларны һәм килешүләрне рәсми бастырып чыгару 

(халыкка җиткерү) өчен җирле үзидарә органнары шулай ук челтәр басмасыннан 

файдаланырга хокуклы. Рәсми челтәр басмасында муниципаль хокукый актның 

тулы тексты басылып чыккан (урнаштырган) очракта,  басмада аңа күләмле график 

һәм таблица кушымталар китерелергә мөмкин.»; 

 

б) 9 частьның 2 абзацы «муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару 

(халыкка игълан итү)" сүзеннән соң «җирле үзидарә органнары арасында төзелә 

торган килешүләр" сүзләрен өстәргә”. 
 

                                                                                          

 

 

 

                                                                                             

                                                                                          

 

 

 



                                                                                      2 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2019 елның 6 февралендәге 4 

номерлы карарына 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының Иваново авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 9 декабрендәге «Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының «Ивановка авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставын кабул итү турында "гы 45 номерлы карары белән кабул ителгән 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының" Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты буенча 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе  

һәм гражданнарның фикер алышуларда катнашуы 

 

 

1. Ивановка авыл җирлеге Советының муниципаль хокукый акт проекты буенча 

тәкъдимнәр «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының 

Иваново авыл җирлеге Советының 2016 елның 9 декабрендәге 45 номерлы 

«Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының Иваново авыл 

җирлеге уставын кабул итү турында» гы карары белән кабул ителгән» Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы Иваново авыл җирлеге 

«муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты турында «Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районының Ивановка авыл җирлеге 

советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 423287, Татарстан Республикасы, 

Лениногорск районы, Ивановка авылы, Юность урамы, 5 йорт, Ивановка авыл 

җирлеге башлыгы кабинетына,  язмача формада. 

 

  Тәкъдимнәр эш көннәрендә 8.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр халыкка игълан 

ителгән көннән алып 30 көн дәвамында Уставка үзгәрешләр кертү турында карар 

проектын һәм Интернет челтәрендә Лениногорск муниципаль районының рәсми 

сайтына (http://leninogorsk.tatarstan.ru урнаштыру юлы белән һәм Татарстан 

Республикасы, Лениногорск районы, Ивановка авылы, Юность урамы, 5, Аккүл 

авылы, Колхоз урамы, 16Б, Медведка авылы, Дорожная урамы, 34, Михайловка 

авылы, Центральная урамы, 4 адресы буенча урнашкан стендларда урнаштырылып 

хәбәр ителә. 

 

        2. Җәмәгать тыңлауларында катнашу өчен заявкалар түбәндәге адрес буенча 

бирелә: 423287, Татарстан Республикасы, Лениногорск районы, Ивановка авылы, 

Юность урамы, 5 йорт, Ивановка авыл җирлеге башлыгы кабинетына шәхсән 

тапшырып яки почта аша (конвертка «Уставка үзгәрешләр турында фикер алышу» 

тамгасы белән). 

Гаризалар эш көннәрендә 8.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр, җәмәгать 

тыңлаулары үткәрүгә кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      

 

 

3 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2019 елның 6 февралендәге 4 

номерлы карарына 

 

 

  

 

“Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының Ивановка 

авыл җирлеге Советының 2016 елның 9 декабрендәге «Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының «Ивановка авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставын кабул итү турында» 45 номерлы карары белән кабул ителгән 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты турында»гы 

муниципаль хокукый акт проекты буенча җәмәгать тыңлаулар үткәрү  

                                         Тәртибе 

 

 

 

 

 

1.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының Ивановка авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районының Ивановка авыл җирлеге Советының 2016 елның 9 декабрендәге 45 

номерлы «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының 

“Ивановка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын кабул итү турында 

карары кабул ителгән Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районының «Ивановка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

кертү проекты буенча җәмәгать тыңлаулары) Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы Ивановка авыл җирлеге Уставының 17 статьясы 

нигезендә үткәрелә. 

2. Җәмәгать тыңлауларында катнашучылар үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш 

ясау хокукы белән Ивановка авыл җирлеге Советына халык тыңлауларын үткәрү 

датасына кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча язма гариза биргән муниципаль район 

халкы санала. 

3. Ачык тыңлауларда халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка муниципаль 

районның кызыксынган кешеләре катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркәү халык тыңлаулары башланганчы 1 сәгать кала башлана. 

5. Халык тыңлауларында рәислек итүче Ивановка авыл җирлеге башлыгы булып 

тора. 

 



6. Ачык тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул 

катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, тыңлауларны үткәрү 

тәртибе турында хәбәр итә. 

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

тәкъдиме буенча секретариат җитәкчесе һәм секретариатның ике әгъзасы 

составында ачык тыңлаулар секретариаты сайлана. 

8. Төп доклад белән Ивановока авыл Советы депутаты, Ивановка авыл 

Советы карары буенча вәкаләтле вәкил 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. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш 

ясаучыларга рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

12. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 

тыкшынырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. 

13. Халык алдында тыңлаулар уздырганда тәртипне саклау ачык 

тыңлауларда катнашучылар өчен мәҗбүри шарт булып тора. 

14. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан үткәрү тәртибе 

бозылган очракта, рәислек итүче аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрүне 

таләп итәргә хокуклы. 

15. Чыгышлар тәмамлангач, рәислек итүче җәмәгать тыңлаулар барышында 

әйтелгән тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне ачыклау өчен ачык тыңлаулар секретариаты 

җитәкчесенә сүз бирергә мөмкин. 

16. Ачык тыңлауларда катнашучыларның барлык кисәтүләре һәм 

тәкъдимнәре секретариатка язма формада бирелә һәм гавами тыңлаулар 

беркетмәсенә теркәлә. Ачык тыңлаулар беркетмәсе рәислек итүче тарафыннан 

имзалана һәм билгеләнгән тәртиптә Ивановка авыл җирлеге Советы 

материалларында саклана. 

17. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә эшче төркем тарафыннан 

әзерләнә. 

18. Җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бәяләмә халыкка җиткерелергә 

тиеш. 

 

 
 

 


