
                                                                       

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге 
Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл 
җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» карары проекты турында 

 
 
Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Уставын гамәлдәге 

законнарга туры китерҥ максатында, «Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 44 статьясы һәм 
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» Татарстан Республикасы 
Законының 7 статьясына таянып һәм Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл 
җирлеге Уставы белән, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Вахитов авыл җирлеге Советының 07.09.2018 № 50-196, карары белән расланган Югары 
Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар оештыру 
һәм ҥткәрҥ тәртибе турында нигезләмәгә таянып,  

  
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл 

җирлеге Советының Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге башлыгы 
тәкъдим иткән «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  Вахитов 
авыл җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» Карары проектын 
хупларга, аны беренче укылышта кабул итәргә һәм тәкъдимнәрне, тӛзәтмәләрне һәм 
искәрмәләрне исәпкә алып, эшне дәвам итәргә (1 нче кушымта). 

2.  Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Уставына кертелгән 
ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр буенча кергән тәкъдимнәрне кабул итҥ, исәпкә алу һәм карау 
буенча эшче тӛркем тӛзергә: 

– эш тӛркеме рәисе, Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге 
Башлыгы урынбасары М.К. Идиятуллин; 

– эш тӛркеме секретаре, Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге 
Башкарма комитеты сәркатибе Габбасова Р.В.; 

Эшче тӛркем әгъзалары:  
- Каримов Фарит Рафаилович – Вахитов авыл җирлеге Башкарма комитетының 

тӛзекләндерҥ буенча белгече 
- Салимуллина Сания Лутфулловна – Вахитов авыл китапханәсе мӛдире 
- Сафина Фания Галиахметовна – Вахитов авыл мәдәният йорты мӛдире 
   3. Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советының 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге 
Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» карары проекты буенча 
гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен расларга (2 нче кушымта) 

        27.03.2019 № 60-272 



    4. Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советының 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге 
Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» карар проекты буенча фикер 
алышуларда гражданнарның катнашу тәртибен расларга (3 нче кушымта) 
    5. Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Уставына кертелгән 
ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр буенча ачык тыңлауларны 2019 елның 13 апрелендә 10.00 
сәгатьтә Югары Ослан муниципаль районының Вахитов мәдәният йортында,: Мулланур 
Вахитов ис. авыл, Ҥзәк ур., 24 йорт адресы буенча ҥткәрергә. 
   6. Эшче тӛркемгә Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советына 
кергән тәкъдимнәрне гомумиләштерергә һәм аларны Югары Ослан муниципаль районы 

Вахитов авыл җирлеге Советына карауга кертергә. 
    7. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълҥмат рәсми порталында, 
Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм авыл җирлегенең мәгълҥмат 
стендларында урнаштырырга. 
     8. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥземә калдырам. 
 
 
Совет Рәисе урынбасары,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Вахитов  авыл җирлеге Башлыгы  урынбасары                     М. К. Идиятуллин                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Югары Ослан муниципаль районы  
Вахитов   авыл җирлеге Советының 
27.03.2019 ел № 60-272  карарына  
                                 1 нче кушымта     

                                                                                                                       
Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм 

ӛстәмәләр кертҥ 
 

Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм 
ӛстәмәләр 

 
    1.1. Вахитов авыл җирлеге Уставының 6 статьясының 12 пунктын киләсе редакциядә 
бәян итәргә: 
"12) җирлек территориясендә яшәҥче хуҗасыз хайваннар белән эш итҥ буенча эшчәнлек 
алып бару ". 

 
 

Совет Рәисе урынбасары,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Вахитов  авыл җирлеге Башлыгы  урынбасары                     М. К. Идиятуллин                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Югары Ослан муниципаль районы  
Вахитов   авыл җирлеге Советының 
27.03.2019 ел № 60-272  карарына  
                                 2 нче кушымта  
    

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ВАХИТОВ   
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ ТУРЫНДА» 
ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ВАХИТОВ  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ КАРАРЫ 

ПРОЕКТЫНА ГРАЖДАННАРНЫҢ ТӘКЪДИМНӘРЕН ИСӘПКӘ АЛУ ТӘРТИБЕ 
 
      1. Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советының «Югары 
Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеген тӛзекләндерҥ Кагыйдәләренә 
ҥзгәрешләр кертҥ турында» карар проектына тәкъдимнәр 2019 елның 12 апрелендә язма 
рәвештә, Ф. И. О. һәм авторның яшәҥ урыны турында мәгълҥматлар кҥрсәтелгән. 
Тәкъдимнәр тҥбәндәге адрес буенча кабул ителә: 422558, Югары Ослан муниципаль 
районы Вахитов авыл җирлеге Советына эшче тӛркем секретаре Габбасова Р. В. авыл 
җирлегенең мәгълҥмат стендларында шимбә һәм якшәмбе кӛннәреннән кала кӛн саен 
8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр халыкка хәбәр итә. Белешмәләр ӛчен Телефон: 30-1-48 
 
 
 
Совет Рәисе урынбасары,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Вахитов  авыл җирлеге Башлыгы  урынбасары                           М. К. Идиятуллин                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Югары Ослан муниципаль районы  
Вахитов   авыл җирлеге Советының 
27.03.2019 ел № 60-272  карарына  
                                 3 нче кушымта     
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ВАХИТОВ 
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ВАХИТОВ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ 
КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ ТУРЫНДА» КАРАР ПРОЕКТЫ БУЕНЧА ФИКЕР 

АЛЫШУДА ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУ ТӘРТИБЕ 
 

 
1.  Халык тыңлауларында катнашу ӛчен заявкалар чыгыш ясау хокукы белән 

тҥбәндәге адрес буенча бирелә: 422558, Татарстан Республикасы, Югары Ослан 
муниципаль районы, Мулланур Вахитов ис. ав., Центральная урамы, 28нче йорт адресы 
буенча Югары Ослан муниципаль районы Вахит авыл җирлеге башкарма комитеты М. К. 
Идиятуллинга шәхсән яки почта аша («Устав турында фикер алышу» тамгасы белән). 
    2. Халык алдында чыгыш ясау хокукы белән Югары Ослан муниципаль районы Вахитов 
авыл җирлеге Советына язмача гариза биргән авыл халкы чыгыш ясый ала.      
     3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык кызыксынучы җирлек 
халкы да булырга мӛмкин. 
     4. Катнашучыларны теркәҥ халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала башлана. 
     5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза бирҥ 
вакытына карап чират тәртибендә ҥз тәкъдимнәрен дәлилләҥ ӛчен чакырыла. 
     6. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык дәвам 
итәргә тиеш тҥгел. 
     7. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш ясаучыларга 
рәислек итҥче рӛхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 
     8. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 
тыкшынырга, аларны ӛзәргә һәм аларны ҥткәрҥгә комачауларга хокуклы тҥгел. 
    9. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан ҥткәрҥ тәртибе бозылган очракта, 
рәислек итҥче аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрҥне таләп итәргә хокуклы. 
 

 
 
 

Совет Рәисе урынбасары,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Вахитов  авыл җирлеге Башлыгы  урынбасары                           М. К. Идиятуллин                     
 


