
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Пимәр авыл җирлеге Советының кырык тугызынчы утырышы 

 

Пимәр авыл җирлеге советы утырышы 

КАРАРЫ 

28 март 2019 ел                                                                                         № 123 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге Советының 2017 

елның 12 декабрендәге 81 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

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

Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставы, «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Янсуар авыл җирлеге 

Советының 2017 елның 21 августындагы 68 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар 

оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында», авыл җирлегендә 

яшәүчеләрнең халык хокукларын саклау максатыннан Питрәч муниципаль районы Пимәр 

авыл җирлеге Советы халык алдында тыңлаулар үткәрү юлы белән проект буенча фикер 

алышуда катнашырга карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге Советының 

2017 елның 12 декабрендәге 81 номерлы карары нигезендә расланган Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл 

җирлеге Советы карары проектын 1 нче кушымта нигезендә кабул итәргә һәм аны гавами 

тыңлауларга чыгарырга. 

2. Расларга: 

- Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге Советының 

2017 елның 12 декабрендәге 81 номерлы карары нигезендә расланган Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл 

җирлеге Советы карары проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе; 

- Пимәр авыл җирлеге Советының 2017 елның 12 декабрендәге 81 номерлы карары белән 

расланган 3 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Пимәр авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы  



 



 

1 нче кушымта  

    Питрәч муниципаль районы Пимәр 

    авыл җирлеге Советының 2019 елның  

                                                                                                  28 мартындагы 123 номерлы карарына 

 

 

 

Татарстан Республикасының Питрәч муниципаль районы 

Пимәр авыл җирлеге Советының ____________ утырышы 

 

 

Пимәр авыл җирлеге Советы  

КАРАРЫ 

 

 

__  _________ 2019 ел                                                                                          № ____  

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге Советының 

2017 елның 12 декабрендәге 81 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, 2018 елның ___ 

_________  № ___ номерлы халык алдында тыңлаулар бәяләмәсе нигезендә Питрәч 

муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге Советы карар итте: 

1. Пимәр авыл җирлеге Советының 2017 елның 12 декабрендәге 81 номерлы карары 

белән расланган Пимәр авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә (алга таба – 

кагыйдәләр буенча) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 3 бүлектә «Алар урнашкан биналар, корылмалар һәм җир кишәрлекләре, 

гражданнарның тышкы кыяфәтенә, юллар, индивидуаль торак йортлар, яңгыр канализациясе 

челтәрләре, күзәтү һәм яңгыр коесы, су бирү корылмалары, техник элемтә чаралары, тышкы 

яктырту объектлары, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, төзелеш 

эшләре урыннары, җирләү урыннары, автотранспорт чараларының озак вакытлы һәм кыска 

вакытлы сакланышына карата таләпләр. Җирлек территориясен бәйрәмчә бизәү»: 

- «Йорт билгеләре» 3.3 пунктын 3.3.3 пунктчасы белән тулыландырырга. киләсе эчтәлек: 

3.3.3. Йорт билгеләрендәге мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан 

Республикасы дәүләт телләре турындагы закон таләпләрен туры килергә тиеш. Текстлар 

эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча бердәй булырга, дөрес һәм аңлаешлы итеп башкарылган 

булырга тиеш.»; 

- «Җир кишәрлекләрен карап тоту» 3.6 пунктын киләсе эчтәлектәге 3.6.2 пунктчасы белән 

тулыландырырга: 

«3.6.2. Зонтиклы үсемлекләрне, шул исәптән Нарат борщевигы (алга таба - борщевик) 

аларны бетерү буенча чаралар үткәрү. 

Борщевканы бетерү буенча чаралар түбәндәге ысуллар белән үткәрелә ала: 

гербицидлар һәм (яки) арборицидлар белән үсү учакларын химик-сиптерү; 



механик-чаптыру, коры үсемлекләрне җыю, тамыр системасын казып алу; 

агротехник-туфракны эшкәртү, күпьеллык үләннәрне чәчү.». 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(http:pravo.tatarstan.ru) һәм Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында 

(www.pestreci.tatarstan.ru) «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә бастырып 

чыгарырга. 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

  

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы  

Пимәр авыл җирлеге башлыгы                                                              Р.Р. Гыйматдинов 



                                                                                            2 нче кушымта  

 Питрәч муниципаль районы Пимәр 
                                                                                                  авыл җирлеге Советының 2019 елның  

                                                                                                  28 мартындагы 120 номерлы карарына 

 

 

« Пимәр авыл җирлеге Советының 2017 елның 12 декабрендәге 81 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге 

территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү һәм гражданнарның аның фикер 

алышуында катнашуы турында» Питрәч муниципаль районы Янсуар авыл җирлеге Советы 

карары проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу ТӘРТИБЕ 

 

1. «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге 

Советының 2017 елның 12 декабрендәге 81 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге территориясен төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары проектына тәкъдимнәр Пимәр авыл 

җирлеге советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 422774, Татарстан Республикасы, Питрәч 

районы, Пимәр авылы, Совет  урамы, 34А нче йорт  

Кушымта итеп бирелә торган үрнәк буенча төзәтмәләр таблицасы рәвешендә язма 

формада төзәтмәләр таблицасы: 

 

№  

п/п 

Пункт,  

подпункт 

Карар  

проектлары 

тексты 

Төзәтмә 

тексты 

Төзәтмәләрне 

исәпкә алган 

проект 

тексты 

Төзәтмә авторы (Ф. 

И. О., адрес, эш, 

уку урыны) 

      

 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә 2019 елның 1 апреленнән 26 апреленә кадәр 8.00 сәгатьтән 

17.00 сәгатькә кадәр язма рәвештә, авторның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган елы, 

яшәү урыны күрсәтелеп, бирелә. 

2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча бирелә: 422774, 

Совет авылы, Совет  урамы, 34А нче йорт, шәхсән. 

Гаризалар эш көннәрендә 8.00 дән 17.00 гә кадәр, ачык тыңлаулар үткәрү датасына кадәр 

2 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 нче кушымта  

Питрәч муниципаль районы Пимәр 

авыл җирлеге Советының 2019 елның  

                                                                                                 28 мартындагы 120 номерлы карарына 

 

2017 елның 12 декабрендәге 81 номерлы карары белән расланган  



Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге территориясен 

төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында Пимәр авыл җирлеге Советының 

карар проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе 

 

1. Пимәр авыл җирлеге Советының 2017 елның 12 декабрендәге 81 номерлы карары 

белән расланган «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге 

территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге Советы карары проекты 

буенча гавами тыңлаулар Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл 

җирлегендә халык алдында тыңлаулар оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмә 

нигезендә үткәрелә.       

2. Халык тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау хокукы белән 

халык тыңлауларын үткәрү датасына кадәр ике эш көненнән дә соңга калмыйча язмача гариза 

биргән затлар катнаша. Шул ук вакытта керү датасы булып, мондый тәкъдимнәрне кабул 

итүче органга тәкъдимнәр керү көне тора 

3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык кызыксынган җирлек 

кешеләре дә ачык тыңлауларда катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркәү халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала башлана. 

5. Тыңлауларда җирлек башлыгы, җирлек башлыгы урынбасары, җирлек башкарма 

комитеты җитәкчесе, Җирлек башлыгы вәкаләтле башка затлар рәислек итә ала. 

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, тәкъдимнәрне беркетмәне төзү, исәпкә алу өчен, рәислек итүче 

тәкъдиме буенча гавами тыңлаулар секретаре сайлана. 

8. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза бирү вакытына 

карап чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла. 

9. Чыгышларның эзлеклелеге һәм вакыты карала торган мәсьәләнең эчтәлеген, гавами 

тыңлауларда һәм башка мәсьәләләрдә катнашу өчен кергән язма гаризалар санын исәпкә алып, 

гавами тыңлаулар үткәрү регламенты белән билгеләнә. 

10. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш ясаучыларга 

рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

11. Рәислек итүче гавами тыңлауларда тәнәфес турында карар кабул итәргә, аларны 

башка вакытта дәвам итәргә хокуклы. 

 12. Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртип саклау гавами тыңлауларда катнашу өчен 

мәҗбүри шарт булып тора. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының 

барышына тыкшынырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. 

13. Ачык тыңлаулар вакытында беркетмә алып барыла. Халык тыңлауларында 

катнашучыларның барлык кисәтүләре һәм тәкъдимнәре язма формада секретарьгә бирелә һәм 

гавами тыңлаулар беркетмәсенә теркәлә. 

14. Мәҗбүри йомгаклау документы-ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә (3 нче 

кушымта), анда күрсәтелә: 

- халык алдында торган сорау (сораулар); 

- халык тыңлаулары үткәрү инициаторы; 

- гавами тыңлаулар билгеләү турында хокукый актның датасы, номеры һәм исеме, шулай 

ук аны бастырып чыгару датасы (халыкка игълан итү); 

- халык тыңлаулары үткәрү датасы, вакыты һәм урыны; 

- халык алдында тыңлаулар уздырган эшче төркем; 

- ачык тыңлауларда катнашучылар, шул исәптән чыгыш ясау хокукына ия булучылар 

турында мәгълүмат; 



- халык алдында тыңлаулар вакытында катнашучылар биргән тәкъдимнәр һәм 

рекомендацияләрдән тыш, җирле әһәмияттәге мәсьәләне (мәсьәләләрне) хәл итү буенча 

тәкъдимнәр һәм рекомендацияләрнең бердәм исемлеге; 

- җирле әһәмияттәге мәсьәләне хәл итүнең йомгаклау варианты; 

- халык тыңлауларында катнашучыларның тавыш бирү нәтиҗәләре. 

15. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә Питрәч муниципаль районының рәсми 

сайтында гавами тыңлаулар үткәргәннән соң биш көннән дә соңга калмыйча рәсми бастырып 

чыгарылырга һәм урнаштырырга тиеш. 

Йомгаклау документлары җирле үзидарә органнары өчен тәкъдим рәвешендә бирелә. 

16. Халык тыңлауларын үткәрүне оештыру ягыннан тәэмин итү Пимәр авыл җирлеге 

башкарма комитеты аппараты тарафыннан башкарыла. 

 

 

 


