
 

         2019 ел     20 март                                                                             № 121  

 

Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Ивашкино авыл җирлеге советы утырышы 

КАРАРЫ 

 

Ивашкино авыл җирлеге советы утырышының 

2017 елның 1 августы  56 номерлы " Татарстан  

Республикасы  Чирмешән муниципаль районы 

Ивашкино авыл җирлеген төзекләндерү  

кагыйдәләрен раслау турында” 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, 

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында «Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 19 ноябрендәге 92-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы  Ульяновка авыл җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, 

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында «Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 19 ноябрендәге 92-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, район прокурорының «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында "1999 

елның 13 февралендәге 110-р номерлы тәкъдимен карап, "Татарстан Республикасында 

шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында", Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы Ивашкино авыл җирлеге территориясендә тулаем төзекләндерү объектлары 

чисталыгына һәм тәртиптә тотуга бердәм таләпләр билгеләү максатларында, Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге Советы КАРАР 

ИТТЕ: 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 
ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ИВАШКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ул.Центральная, д.1а, с.Ивашкино, 423113 

 ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ИВАШКИНО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 
СОВЕТЫ 

 

Yзек урамы, 1а йорт, Ивашкино авылы, 423113 

тел./факс (84396) 3-82-19 email: Iva.Cmn2@tatar.ru   



1. “Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеген 

төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында " карар проектын беренче 

укылышта хупларга һәм ачык тыңлауларга чыгарырга. 

 

2. Мәгълүмат стендында бастыру: 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге 

Советының әлеге карары «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Ивашкино авыл җирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында " (1 

нче кушымта). 

 - Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге Советы Карары проектына 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеген 

төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы 

законы проекты һәм фикер алышуда гражданнарның катнашуы турында (2 нче 

кушымта); 

 3. 2019 елның 10 апрелендә 14.00 сәгатьтә түбәндәге адрес буенча: 423113, ТР, 

Чирмешән районы, Ивашкино авылы, Үзәк урамы, 36 йортта Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеген төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында " карары проекты буенча ачык тыңлаулар 

үткәрергә (3 нче кушымта). 

4. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге 

Советының киләсе составта " Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Ивашкино авыл җирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында»гы 

карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, 

гомумиләштерү һәм карап тикшерү буенча эшче төркем төзергә: 

1. Ефимов Никонор Николай улы;  

2. Мензелина Надежда Илья кызы;  

3.Макарова Татьяна Анатолий кызы; 

5. Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге советының эшче төркеменә 

ачык тыңлауларда әйтелгән һәм фикер алышу барышында кергән тәкъдимнәрне исәпкә 

алып карар проектын эшләп бетерергә һәм авыл җирлеге Советы сессиясенә кертергә. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымда  калдырам. 

 

Башлык,  

Ивашкино авыл җирлеге  

советы рәисе                                                                                         Н. Ефимов 

                                                              



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Ивашкино авыл җирлеге советының  

2019 елның 20 марты № 121  

карарына 

1 нче кушымта 

Татарстан РеспубликасыЧирмешән муниципаль районы 

Ивашкино авыл җирлеген төзекләндерү  кагыйдәләренә  

Үзгәрешләр 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, 

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында «Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 19 ноябрендәге 92-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге 

Советының 2017 елның 1 августындагы 56 номерлы “Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен 

раслау турында”   карарына үзгәрешләр кертергә: 

1.1. 169 матдәнең  "VIII. Бина милекчеләренең (аларда биналарның) һәм 

корылмаларның якын-тирә территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибен " 

бүлеген  яңа редакциядә бәян итәргә: 

«169. Җирлек территорияләренең тиешле санитар торышын тәэмин итү, әйләнә-тирә 

мохитне пычратудан, табигый комплексларны һәм халыкның сәламәтлеген саклау һәм 

яклау чараларын, шул исәптән «Сосновский» җир кишәрлекләрен (мәйданнарны) 

борщевик белән пычранудан саклар өчен  сөргәндә, җирлек территориясен 

җыештыруны һәм чисталыкны саклау килешенү буенча хуҗалык итүче субъектларга 

һәм физик затларга беркетелә». 

 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының  «Интернет " мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә хокукый мәгълүмат рәсми сайтында (pravo.tatarstan.ru) 

һәм мәгълүмати стендларда бастырып чыгарырга. 

 

Башлык,  

Ивашкино авыл җирлеге советы рәисе                                                           Н. Ефимов 

 

 



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Ивашкино авыл җирлеге советының  

2019 елның 20 марты № 121  

карарына 

2 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл 

җирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турындагы карар 

проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм фикер алышуларда 

катнашу тәртибе 

 

1. Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге Советының 

«Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеген 

төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр» карары проектына тәкъдимнәр Чирмешән 

муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге советына язма яисә таблица рәвешендә 

түбәндәге адрес буенча кертелә: 423113, Татарстан Республикасы, Чирмешән районы, 

Ивашкино авылы, Центральная урамы, 1а йорт, яисә факсы буенча (84396) 3-82-19: 

№ 

№ 

№ п/п 

Матдә, 

бүлек,  

пункт, 

пунктча  

Карар 

тексты 

Карарга 

төзәтмәләр 

тексты 

Төзәтмәләрне 

исәпкә алып 

проект 

тексты 

Төзәтмә авторы 

(Ф. И. О., адрес, 

телефон, эш (уку) 

урыны  

      

 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Ивашкино авыл җирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр» гы Карары 

басылып чыккан көннән алып бер ай эчендә стендта урнаштыру юлы белән кабул ителә. 

2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар эш көннәрендә 8дән 17 сәгатькә 

кадәр, ачык тыңлаулар үткәрү датасына кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча түбәндәге 

адрес буенча кабул ителә: 423113, Татарстан Республикасы, Чирмешән районы, 

Ивашкино авылы, Үзәк урамы, 1а йорт, шәхсән яки почта («Төзекләндерү кагыйдәләре 

турында фикер алышу» яисә «Гавами тыңлауларга» тамгасы белән), шулай ук 3-82-

19телефоны , яисә (84396) 3-82-19факсы буенча. 

3. Гражданнарның тәкъдимнәре Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл 

җирлеге Советы хезмәткәрләре тарафыннан теркәлә һәм карау өчен авыл җирлеге 

советының эшче комиссиясенә тапшырыла. 



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Ивашкино авыл җирлеге советының  

2019 елның 20 марты № 121  

карарына 

3 нче кушымта 

 

Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеген 

төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү хакында» карары проекты буенча 

ачык тыңлаулар үткәрү  

ТӘРТИБЕ 

 

1. Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге Советының “Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеген төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында” карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар (алга таба- гавами тыңлаулар) Чирмешән муниципаль районы Ивашкино 

авыл җирлеге Уставы, әлеге Тәртип нигезендә үткәрелә. 

2. Ачык тыңлауларда Чирмешән муниципаль районы Ивашкино авыл җирлеге 

Советына халык тыңлауларын үткәрү көненә кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча язмача 

гариза биргән  Чирмешән муниципаль районының Ивашкино авыл җирлеге халкы (алга 

таба - авыл халкы) үз тәкъдимнәрен дәлилләү хокукы белән чыгыш ясау хокукына ия. 

3. Гариза бирмичә үз тәкъдимнәрен дәлилләү хокукы белән авыл җирлеге Советы 

депутатлары, авыл җирлеге башлыгы, аның урынбасары, авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе, район прокуроры, Чирмешән районында Россия Федерациясе һәм 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең территориаль органнары һәм идарәсе 

вәкилләре чыгыш ясый ала. 

4. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка районның барлык 

кызыксынган кешеләре дә ачык тыңлауларда катнаша ала. 

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

6. Ачык тыңлауларда рәислек итүче-авыл җирлеге башлыгы яки аның кушуы буенча 

районның җирле үзидарә органының башка вазыйфаи заты. 

7. Ачык тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул катнашучыларга 

фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, тыңлауларны үткәрү тәртибе турында хәбәр 

итә 



8. Кергән тәкъдимнәрне, беркетмәне төзү, исәпкә алу өчен рәислек итүче тәкъдиме 

буенча секретариат рәислек итүче һәм секретариатның ике әгъзасы составында ачык 

тыңлаулар секретариаты сайлана. 

9. Төп доклад белән, җирле үзидарә буенча даими комиссия карары белән вәкаләтле 

вәкил, Совет Регламенты, хокук тәртибе, Экология һәм халык куркынычсызлыгы 

буенча авыл җирлеге Советы депутаты чыгыш ясый. 

10. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза бирү 

вакытына карап, чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла.  

11. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 7 минуттан артык дәвам 

итәргә тиеш түгел. Рәислек итүче рөхсәте белән чыгыш ясау өчен вакыт озайтылырга 

мөмкин, әмма артык түгел, 2 минут. 

12. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң рәислек итүче 

рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

13. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 

тыкшынырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. 

14. Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртип саклау гавами тыңлауларда катнашу өчен 

мәҗбүри шарт булып тора. 

15. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан үткәрү тәртибе бозылган очракта, 

рәислек итүче аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрүне таләп итәргә хокуклы. 

16. Чыгышлар тәмамлангач, рәислек итүче гавами тыңлаулар барышында әйтелгән 

тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне ачыклау өчен ачык тыңлаулар секретариаты җитәкчесенә 

сүз бирергә мөмкин. 

17. Ачык тыңлауларда катнашучыларның барлык кисәтүләре һәм тәкъдимнәре 

секретариатка язма формада бирелә һәм гавами тыңлаулар беркетмәсенә теркәлә. 

18.Ачык тыңлаулар беркетмәсе рәислек итүче тарафыннан имзалана һәм билгеләнгән 

тәртиптә авыл җирлеге Советы материалларында саклана. 

19. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә авыл җирлеге Советының Җирле 

үзидарә буенча даими комиссиясе, Совет Регламенты, хокук тәртибе, Экология һәм 

халык куркынычсызлыгы буенча әзерләнә. 

20. Гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә стендта урнаштыру юлы белән 

бастырылырга тиеш. 

21.  Халык тыңлауларын уздыруны оештыру һәм матди-техник яктан тәэмин итү авыл 

җирлеге Советы аппараты һәм авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан җирле 

бюджет хисабына башкарыла. 

 


