
КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл 

җирлеге Советы 

Илбәк авылы                                    №124                        2019 елның 23 апреле 

 

Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге 

Советының  «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге 

муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» карар проекты турында 

  

 

 

 Җирле үзидарә турындагы Федераль һәм республика законнары 

үзгәрешләренә бәйле рәвештә 

Илбәк  авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

 1. Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге Советының  

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге 

муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

карар проектын кабул итәргә (1нче кушымта) 

 2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый 

мәгълүмат порталында түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы белән 

халыкка җиткерергә: http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай муниципаль районының 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында http:// 

aznakyevo.tatarstan.ru.  адресы буенча һәм Илбәк авыл җирлеге  мәгълүмати 

стендларында 2019 елның 29 апреленнән   да соңга калмыйча урнаштырырга. 

 3. Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге Советының  

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге 

муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

проекты буенча 2019 елның 31 маенда Татарстан Республикасы, Азнакай 

муниципаль районы, Илбәк авылы, Ә.Вәлиев урамы, 50 йорт адресы буенча 

ачык тыңлаулар үткәрергә. 

 4. Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге Советының  

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге 

муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»  

проекты буенча  тәкъдимнәр һәм искәрмәләр, ачык тыңлауларда катнашу 

өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча бирелергә мөмкин: Татарстан 

Республикасы , Азнакай муниципаль районы, Илбәк авылы, Ә.Вәлиев урамы, 

50 йорт. 

 5. Ачык тыңлаулар уздыру буенча түбәндәге составта эшче төркем 

оештырырга:  

 - Л.Р.Әсәдуллина - Илбәк авыл җирлеге Башлыгы; 

 - Ситдыйков С.Д. - Илбәк авыл җирлеге депутаты; 

 - Галимҗанова Р.К. -  Илбәк авыл җирлеге депутаты; 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге 

Советы карарына кушымта №1 

 «23» апрель  2019 №124 

 

 

 

 1. Татарстан  Республикасы Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл 

җирлеге Советының 16.01.2012 ел 30 номерлы карары белән расланган, 

Татарстан  Республикасы Азнакай муниципаль районы «Илбәк авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына (24.09.2012 №44,  05.08.2013 №63,  

22.10.2014 №100,  30.09.2015 №9, 15.11.2016 №39, 17.04.2018 №86, 

03.09.2018 №99 карарла редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләр һәм остәмәләр 

кертергә: 

 

1.1. 7 статьяның 1 өлешендәге 13 пунктын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«13) җирлек территориясендә яшәүче хуҗаларсыз хайваннар белән 

мөрәҗәгать итү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру". 

 

1.2. 17 статьяның 3 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган 

территория чикләре җирлек Советының тиешле территориясендә яшәүче 

халык тәкъдиме буенча билгеләнә.». 

 

1.3. 29 статьяның 6 өлешендәге 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

«1) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма 

белән идарә итүдә катнашырга («Татарстан Республикасы Муниципаль 

берәмлекләре Советы» Ассоциациясе идарәсендә, муниципаль 

берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, профсоюзта 

билгеләнгән тәртиптә теркәлгән катнашудан тыш, съездда (конференциядә) 

яки башка иҗтимагый оешманың гомуми җыелышында, торак, торак-

төзелеш, гараж кооперативларында, күчемсез милек милекчеләр 

иптәшлегендә катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яисә 

Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы 

эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш, оешманың идарә итү органнарында 

һәм ревизия комиссиясе органнарында (гамәлгә куючы) җирлек 

мәнфәгатьләрен муниципаль милектә булган акцияләрне (устав капиталында 

катнашу өлешләренә) гамәлгә куючының вәкаләтләрен җирлек исеменнән 

гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар 

нигезендә бирү (устав капиталында катнашу өлешләренә)); федераль 

законнарда каралган башка очракларда;". 

 

1.4. 47 статьяда: 

а) түбәндәге эчтәлекле 1 өлешнең 3 пунктындагы биш абзац өстәргә: 



«-җирлек территориясендә яшәүче хуҗаларсыз хайваннар белән 

мөрәҗәгать итү буенча эшчәнлек алып бара.»; 

б) 1 өлешнең 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4) Төзелеш, транспорт һәм элемтә өлкәсендә: 

- социаль наем шартнамәләре буенча бирелә торган торак урыннарына 

мохтаҗлар буларак гражданнарны билгеләнгән тәртиптә исәпкә алып бара; 

- җирлекнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы 

үстерү, җирлекнең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү, 

җирлекнең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларын 

эшли һәм тормышка ашыра, аларга карата таләпләр Россия Федерациясе 

Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.»;в) пункт 6 части 1 изложить в следующей 

редакции: 

«6) төзекләндерү өлкәсендә: 

- җирлек территориясен төзекләндерүне оештыра; 

- объектлар адресларын адреслаштыру, адресларны үзгәртүне, юкка 

чыгаруны, урам-юл челтәре элементлары исемнәрен (федераль әһәмияттәге 

автомобиль юлларыннан, региональ яки муниципальара әһәмияттәге 

автомобиль юлларыннан, муниципаль районның җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларыннан тыш) бирүне, җирлек чикләрендә планлаштыру 

структурасы исемнәрен бирүне, мондый атамаларны үзгәртүне, гамәлдән 

чыгаруны, дәүләт адреслы реестрында мәгълүмат урнаштыруны гамәлгә 

ашыра; 

- ритуаль хезмәтләр күрсәтүне һәм күмү урыннарын тотуны оештыра.»; 

г) 1 өлешнең 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«7) гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен саклау, законлылыкны 

тәэмин итү, халыкны һәм территорияне гадәттән тыш хәлләрдән саклау 

өлкәсендә: 

- җирлек территориясендә законнарның, дәүләт хакимияте һәм җирле 

үзидарә органнарының актларының үтәлешен, гражданнарның хокукларын 

һәм ирекләрен саклауны тәэмин итә; 

- билгеләнгән тәртиптә, шул исәптән судта яки арбитраж судта, җирле 

үзидарә хокукларын бозучы дәүләт хакимияте органнары һәм дәүләт 

вазыйфаи затлары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар актларына 

шикаять бирә; 

- җирлек торак пунктлары чикләрендә беренчел янгын 

куркынычсызлыгы чараларын үткәрүне тәэмин итә; 

- җирлек территориясендә урнашкан муниципаль предприятиеләр һәм 

учреждениеләрне мобилизацион әзерләү буенча чараларны оештыра һәм 

тәэмин итә; 

- муниципаль сайлаулар, җирле референдум әзерләү һәм үткәрүне, 

җирлек Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирүне, җирлек 

чикләрен үзгәртү, җирлекне үзгәртеп кору мәсьәләләре буенча тавыш бирүне 

оештыру һәм матди-техник тәэмин итүне гамәлгә ашыра; 

-җирлек территориясендә физик культура, мәктәп спорты һәм 

массакүләм спорт үсеше өчен шартлар тәэмин итә, җирлекнең рәсми 

физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт чараларын үткәрүне оештыра; 



- җәмәгать тәртибен саклауда катнашучы гражданнарга һәм аларның 

берләшмәләренә ярдәм күрсәтә, халык дружиналары эшчәнлеге өчен шартлар 

тудыра; 

- кеше хокукларын тәэмин итүгә иҗтимагый контроль һәм мәҗбүри тоту 

урыннарында булган затларга ярдәм итүче иҗтимагый күзәтү 

комиссияләренә булышлык күрсәтә һәм инвалидларның иҗтимагый 

берләшмәләренә ярдәм күрсәтә; 

- "Россия Федерациясендә хокук бозуларны профилактикалау системасы 

нигезләре турында «Федераль законда каралган хокук бозуларны 

профилактикалау өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыра»; 

- инвалидлар, сәламәтлекләре чикләнгән затлар, адаптив физик культура 

һәм адаптив спорт үсешенә булышлык күрсәтә; 

- «кулланучылар хокукларын яклау турында " 1992 елның 7 

февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган 

кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыра.». 

2. Әлеге карарны законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен 

җибәрергә. 

3 Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат 

порталында түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы белән халыкка 

җиткерергә: http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай муниципаль районының 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында http:// 

aznakyevo.tatarstan.ru.  адресы буенча һәм Илбәк авыл җирлеге  мәгълүмати 

стендларында  урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук 

тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими 

комиссиягә йөкләргә. 

 

      

 

 


