
 

О проекте решения Совета Майданского сельского поселения “О внесении изменений 
в Правила  благоустройства Майданского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района  
Республики Татарстан” 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
республики Татарстан от 30.11.2018 года № 92-ЗРТ «О внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», 
руководствуясь Уставом   Майданского  сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района,  

         Совет 
Майданского  сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района 
решил: 

1. Принять проект решения Совета Майданского  сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 
изменений в Правила благоустройства Майданского сельского поселения  
Верхнеуслонского муниципального  района Республики Татарстан» согласно 
приложению № 1 и продолжить работу над ним с учетом предложений, поправок и 
замечаний. 

2. Утвердить: 
- порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета Майданского 

сельского поселения  Верхнеуслонского муниципального  района Республики 
Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства Майданского сельского 
поселения  Верхнеуслонского муниципального  района Республики Татарстан» 
согласно приложению №2; 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
Майданского сельского поселения  Верхнеуслонского муниципального  района 
Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства 
Майданского сельского поселения  Верхнеуслонского муниципального  района 
Республики Татарстан» согласно приложению № 3.   

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Майданского 
сельского поселения  Верхнеуслонского муниципального  района Республики 
Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства Майданского сельского 
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поселения  Верхнеуслонского муниципального  района Республики Татарстан»  22 
апреля 2019 года в 11.00 часов в здании Майданского МФЦ, по адресу 422587, село  
Майдан, ул. Советская, дом 55.  

4. Исполнительному комитету обобщить поступившие предложения жителей 
Майданского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  и внести 
их на рассмотрение Совета Майданского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района. 
 5. В  срок до 06 апреля 2019 года разместить настоящее решение на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(http://pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://verhniy-
uslon.tatarstan.ru), на информационных стендах Майданского сельского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

  
 Председатель Совета, 
 Глава Майданского  
 сельского поселения 
 Верхнеуслонского 
 муниципального  района:                                            В. В. Михеев 
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Приложение № 1 
к решению Совета 
Майданского   
сельского поселения  
Верхнеуслонского 
муниципального района 
от «02» апреля 2019г. 
№51-241 

 
Изменения и дополнения  

в Правила благоустройства Майданского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района  

Республики Татарстан 
 

1. Абзац 33 пункта 5 Правил изложить в следующей редакции: 
“нестационарный торговый объект- это торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно с 
земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение”; 

2. Абзац 47 пункта 5 Правил изложить в следующей редакции: 
“прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к 

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 
участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства 
территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным 
законом субъекта Российской Федерации»; 

3. Абзац 67 пункта 5 Правил изложить в следующей редакции: 
«элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 
благоустройства территории»; 

4. Пункт 9 Правил изложить в следующей редакции: 
“9. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения 

осуществляются специализированными организациями, заключившими контракт на 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд”; 

5. Подпункт 2 пункта 12 Правил изложить в следующей редакции: 
“2) в границах озелененных территорий  общего пользования –уполномоченный 

орган либо специализированная организация, заключившая контракт на оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд”; 

6. Подпункт 4 пункта 19 Правил дополнить словами следующего содержания: 
“, уничтожение борщевика Сосновского на земельных участках, находящихся в 

собственности, владении или пользовании”; 
7. Пункт 35 Правил изложить в следующей редакции: 
“35. Содержание дорог осуществляют уполномоченный орган, либо 

специализированные организации, заключившие контракт на оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нуж”; 

8. Пункт 65 Правил изложить в следующей редакции: 
“65. Содержание и ремонт уличного и придомового освещения, подключенного к 

единой системе наружного освещения осуществляет уполномоченный орган или 
специализированная организация, заключившая контракт на оказание услуг для 



обеспечения муниципальных нужд”; 
9. Пункт 74 Правил изложить в следующей редакции: 
“74. Содержание малых архитектурных форм осуществляется правообладателями 

зхемельных участков в границах предоставленных земельных участков на территориях 
общего пользования-обеспечивается уполномоченным органом на основании договора 
с организацией, заключившей контракт на оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд”; 

10.  Пункт 86 Правил изложить в следующей редакции; 
“86. Санитарное содержание мест погребения осуществляет уполномоченный 

орган или специализированная организация, заключившая контракт на оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд”; 

11.  Раздел VIII Правил дополнить абзацем следующего содержания: 
“Установление или изменение границ прилегающих территорий осуществляется 

путем утверждения Советом Майданского сельского поселения схемы границ 
прилегающих территорий в соответствии с форматами, требования к которым 
устанавливаются настоящими Правилами”; 

12.  Пункт 178 Правил изложить в следующей редакции: 
“178. Выгул собаки должен осуществляться с применением поводка (иного 

приспособления, удерживающего собаку), ошейника и намордника, за исключением 
случаев выгула щенков в возрасте до трех месяцев и собак мелкого размера, если они 
находятся к специальной сумке (контейнере) или на руках лица, осуществляющего их 
выгул. На ошейнике собаки, которая зарегистрирована в установленном порядке, 
должен быть указан ее идентификационный номер. Выгул собаки без поводка 
допускается за пределами границ населенных пунктов, а также в местах для выгула 
собак, около которых установлены знаки, разрешающие такой выгул»; 

13. Подпункт 5 пункта 185 изложить в следующей редакции: 
«5). Выгуливать собак лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, лицам, которые в силу возраста или 
состояния здоровья не могут контролировать движения собак и пресекать их 
агрессивное поведение во время выгула, а также лицам, не достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, за исключением случаев выгула собак мелкого 
размера»; 
 Председатель Совета, 
 Глава Майданского  
 сельского поселения 
 Верхнеуслонского 
 муниципального  района:                                            В. В. Михеев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                          

к Решению Совета                                                                                                            

Майданского                                                                                                                     

сельского поселения                                                                                                 

Верхнеуслонского                                                                                                        

муниципального района                                                                                                                          

от 02 апреля  2019 года №51-241  

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА  
МАЙДАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА  МАЙДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН». 

1. Предложения к проекту Решения Совета Майданского сельского 
поселения Верхнеуслонского муниципального района «О внесении изменений в 
Правила благоустройства  Майданского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан» вносятся до 19 апреля 2019 года в 
письменном виде с указанием Ф.И.О. и сведений о месте проживания автора. 
Предложения принимаются по адресу: 422587, село  Майдан, ул. Советская, дом 48 в 
Совет Майданского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района к 
секретарю рабочей группы Гусевой Р.В. со дня обнародования на информационных 
стендах Поселения  ежедневно с 8.00 до 16.00 кроме воскресенья, в субботу с 8.00 до 
13.00. Телефон для справок: 35 – 0 – 48  

 

 Председатель Совета, 
 Глава Майданского  
 сельского поселения 
 Верхнеуслонского 
 муниципального  района:                                            В. В. Михеев 

                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3                                                                     
к Решению Совета                                                                                                              
Майданского                                                                                                               
сельского поселения                                                                                            
Верхнеуслонского                                                                                                                      
муниципального района                                                                                                                              
от 02 апреля  2019 года № 51-241  

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  
ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА МАЙДАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЙДАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

 
1.  Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 

адресу: 422587, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, с. 
Майдан,  ул. Советская,  д. 48   в Исполком  Майданского  сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района к    В.В.Михееву  лично или по почте ( с 
пометкой на конверте «обсуждение Устава» ). 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 
своих предложений является население Поселения, которые подали в Совет 
Майданского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района РТ 
письменные заявления.       

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 
слушаниях могут быть все заинтересованное население Поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 
слушаний. 

5. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 
аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 
подачи заявления. 

6. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться более 
5 минут. 

7. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим после 
окончания выступления с разрешения председательствующего. 

8. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 
слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

9. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных слушаний 
председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания. 
 
 Председатель Совета, 
 Глава Майданского  
 сельского поселения 
 Верхнеуслонского 
 муниципального  района:                                            В. В. Михеев 
 
 
 
 



 

Татарстан Республикасы Мәйдан авыл җирлеге Советының " Югары Ослан 
муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр 

кертҥ турында“ карар проекты турында  
 

"Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 

Республикасында шәһәр тӛзелеше эшчәнлеге турында «Татарстан Республикасы 
Законына ҥзгәрешләр кертҥ хакында» 2018 елның 30 ноябрендәге 92-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Югары Ослан муниципаль районының 

Мәйдан авыл җирлеге Уставына таянып,  
 

Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге Советы   
карар чыгарды: 

 
    1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге 
Советының 1 нче кушымта нигезендә "Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр 
кертҥ турында” карар проектын кабул итәргә һәм тәкъдимнәр, тӛзәтмәләр һәм 
искәрмәләрне исәпкә алып, аның ӛстендә эшне дәвам итәргә. 
     2. Расларга:  
    - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге 
Советының "Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл 
җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр кертҥ турында” карар проекты 
буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен 2 нче кушымта нигезендә; 
     - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге 
Советының "Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл 
җирлегенең тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр кертҥ турында” карар проекты 
буенча ачык тыңлаулар ҥткәрҥ тәртибе 3 нче кушымта нигезендә. 

3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл 
җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Мәйдан авыл җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр кертҥ турында»  
карар проекты буенча халык алдында тыңлаулар 2019 елның 22 апрелендә 11.00 
сәгатьтә мәйдан КФҤ бинасында 422587, Мәйдан авылы, Совет урамы, 55 йорт адресы 
буенча ҥткәрергә. 
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     4. Башкарма комитетка Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге 
халкының кергән тәкъдимнәрен гомумиләштерергә һәм аларны Югары Ослан 
муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге Советына карауга кертергә. 
     5. 2019 елның 3 апреленә кадәр әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълҥмат рәсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru), Югары Ослан муниципаль 

районының Интернет мәгълҥмати-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында 

(http://verhniy-uslon.tatarstan.ru Мәйдан авыл җирлегенең мәгълҥмати стендларында 

урнаштырырга. 

   6. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥземә  калдырам. 

 
 

 

  
 Совет рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы 

Мәйдан авыл җирлеге Башлыгы:                                           В. В. Михеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Югары Ослан муниципаль районы 
Мәйдан авыл җирлеге Советының  
2019 елның 2 апрелендә  кабул ителгән 
№ 51-241 карарына  
                                1 нче кушымта.  
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан  авыл 
җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ 

 
      1. Кагыйдәләрнең 5 пунктындагы 33 абзацын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“стационар булмаган сәҥдә объекты-инженер-техник тәэмин итҥ челтәрләренә 
технологик тоташтыру булмауга карамастан, җир участогы белән бәйле вакытлы 
корылма яки вакытлыча корылма, шул исәптән кҥчмә корылма”; 
        2. Кагыйдәләрнең 5 пунктындагы 47 абзацын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“якын-тирә территория-мондый җир кишәрлеге барлыкка килгән һәм чикләре 
Россия Федерациясе субъекты законы белән билгеләнгән тәртип нигезендә 
муниципаль берәмлек территориясен тӛзекләндерҥ кагыйдәләре белән билгеләнгән 
очракта, бина, корылма, җир участогы янындагы гомуми файдаланудагы территория»; 
    3. Кагыйдәләрнең 5 пунктындагы 67 абзацын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«тӛзекләндерҥ элементлары-декоратив, техник, планлаштыру, конструктив 
җайланмалар, яшелләндерҥ элементлары, җиһазларның һәм бизәлешнең тӛрле 
тӛрләре, шул исәптән биналарның фасадлары, тӛзелмәләр, корылмалар, кече 
архитектура формалары, стандарт булмаган корылмалар, мәгълҥмат щитлары һәм 
территорияне тӛзекләндерҥнең состав ӛлешләре буларак кулланыла торган 
кҥрсәткечләр»; 

4. Кагыйдәләрнең 9 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“9. Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм җыештыру 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән 
махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла”; 

5. Кагыйдәләрнең 12 пунктындагы 2 кече пунктын киләсе редакциядә бәян итәргә: 
“2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә-

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән 
вәкаләтле орган йә махсуслаштырылган оешма”; 

6. Кагыйдәләрнең 19 пунктындагы 4 кече пунктын тҥбәндәге эчтәлекле сҥзләр 
белән тулыландырырга: 
“,Наратлык борщевигын юк итҥ милектә булган җир кишәрлекләрендә, 

биләмәләрендә яки аннан файдалануда”; 
7. Кагыйдәләрнең 35 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“35. Юлларны карап тотуны вәкаләтле орган, яисә муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән махсуслаштырылган оешмалар 
гамәлгә ашыра”; 

8. Кагыйдәләрнең 65 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“65. Урам һәм йорт яны яктыртуларын тышкы яктырту бердәм системасына 

тоташтырган карап тотуны һәм ремонтлауны вәкаләтле орган яки муниципаль 
ихтыяҗларны тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән махсуслаштырылган 
оешма гамәлгә ашыра”; 

9. Кагыйдәләрнең 74 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“74. Кече архитектура формаларын карап тоту гомуми файдалану 

территорияләрендә бирелгән җир участоклары чикләрендә җир кишәрлекләре 
хокукына ия булучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла-муниципаль ихтыяҗларны 
тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән оешма белән килешҥ нигезендә 
вәкаләтле орган тәэмин итә”; 



10. Кагыйдәләрнең 86 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә; 
“86. Җирләҥ урыннарын санитар карап тотуны вәкаләтле орган яисә муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән махсуслаштырылган 
оешма гамәлгә ашыра”; 

11. Кагыйдәләрнең VIII кисәгендә тҥбәндәге эчтәлекле абзац ӛстәргә: 
“Якын-тирә территорияләрнең чикләрен билгеләҥ яки ҥзгәртҥ Мәйдан авыл 

җирлеге Советы тарафыннан әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнә торган форматларга 
туры китереп территорияләрнең тирә-як чикләре схемасын раслау юлы белән 
башкарыла”; 

12. Кагыйдәләрнең 178 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“178. Этләрне урамда йӛртҥ, ӛч айга кадәрге кӛчекләр һәм вак кҥләмле этләрне 

йӛртҥ очракларыннан тыш, поводок (этне тотып торучы бҥтән җайланма), ошейник һәм 
борынча кулланып башкарылырга тиеш, әгәр алар махсус сумкага (контейнерга) яки 
аларны урамда йӛртҥче зат кулында булмаса. Билгеләнгән тәртиптә теркәлгән эт 
ошейнигында  аның идентификацион номеры кҥрсәтелергә тиеш. Этләрне сәбәпсез 
урамда йӛртҥ торак пунктлар чикләреннән тыш, шулай ук мондый урамда йӛрергә 
рӛхсәт итҥче билгеләр куелган урыннарда рӛхсәт ителә»; 
       13. 185 пунктның 5 кече  пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5) Алкоголь, наркотик яки токсинлы исереклеге торышы булган затларга, яше яки 
сәламәтлеге аркасында этләрнең хәрәкәтен контрольдә тота алмаган затларга, урамда 
йӛргәндә агрессив ҥз-ҥзен тотышына чик куя алмаган затларга, шулай ук ундҥрт яшькә 
җитмәгән затларга, вак кҥләмле этләрне урамда йӛртҥ очракларыннан тыш, этләрне 
урамда йӛртергә». 

 
 

Совет рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы 

Мәйдан  авыл җирлеге Башлыгы                                                    В. В. Михеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Югары Ослан муниципаль районы 
Мәйдан авыл җирлеге Советының  
2019 елның 2 апрелендә  кабул ителгән 
№ 51-241 карарына  
                                2нче кушымта.  
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МӘЙДАН  АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ МӘЙДАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҤЗГӘРЕШЛӘР 

КЕРТҤ ТУРЫНДА» КАРАР ПРОЕКТЫНА ГРАЖДАННАРНЫҢ ТӘКЪДИМНӘРЕН ИСӘПКӘ АЛУ 

ТӘРТИБЕ 

1. Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге Советының 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеген 
тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр кертҥ турында»  карар проектына 
тәкъдимнәр 2019 елның 19 апреленә кадәр язма рәвештә кертелә. Тәкъдимнәр 
тҥбәндәге адрес буенча кабул ителә: 422587, Мәйдан авылы, Совет урамы, 48 нче 
йорт, Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге Советына эшче тӛркем 
секретаре Гусева Р. В. авыл җирлегенең мәгълҥмат стендларында халыкка игълан 
ителгән кӛннән башлап һәр кӛнне 8.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр якшәмбе кӛненнән 
кала, шимбә 8.00 дән 13.00 сәгатькә кадәр. Белешмәләр ӛчен телефон: 35 – 0 – 48 

 
 
Совет рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы 

Мәйдан  авыл җирлеге Башлыгы                                                    В. В. Михеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Югары Ослан муниципаль районы 
Мәйдан авыл җирлеге Советының  
2019 елның 2 апрелендә  кабул ителгән 
№ 51-241 карарына  
                                3 нче кушымта.   
 

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

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

ФИКЕР АЛЫШУДА ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУ ТӘРТИБЕ 
 

1.  Халык тыңлауларында катнашу ӛчен гаризалар 422587, Татарстан 
Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы, Мәйдан авылы, Совет урамы, 48 нче 
йорт адресы буенча Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге 
Башкарма комитеты В. Михеевка шәхсән яки почта аша бирелә (конвертта «Устав 
турында фикер алышу» тамгасы белән). 

2. Халык тыңлауларында ҥз тәкъдимнәрен дәлилләҥ хокукы белән ТР Югары 
Ослан муниципаль районы Мәйдан  авыл җирлеге Советына язма гариза биргән 
җирлек 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, 
Югары Ослан муниципаль районы 

Мәйдан  авыл җирлеге Башлыгы                                                    В. В. Михеев 
 


