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КАРАР  № 7 
Олы Солтан авылы                                                                              2019 елның 30 апреле               

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Олы Солтан авыл 

җирлеге Советының “Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы " Олы Солтан авыл җирлеге" 

муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”  

карар  проекты хакында 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының “Олы Солтан  

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставын гамәлдәге законнарга туры китерү 

максатларында, 2003 елның 6 октябрендәге  “Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында”  №131-ФЗ номерлы Федераль  

законның 28, 44 маддәләре, Татарстан Республикасының  2004 елның 28 июлендәге  

“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” 45-ТРЗ  номерлы Законының 

7, 20 маддәләре, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы " Олы 

Солтан авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставының 19, 86, 87, 88 маддәләре 

нигезендә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге Советы  КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы " Олы Солтан авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында”  карар  проектын 1 номерлы кушымтага ярашлы 

рәвештә  беренче укылышта кабул итәргә һәм  аны ачык (гавами)  тыңлауларга 

чыгарырга. 

2. Расларга: 
Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы “Олы Солтан авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында” карар проекты буенча 2 кушымта нигезендә 

гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы “Олы Солтан авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында” карар проекты буенча 3  кушымта нигезендә ачык 

(гавами) тыңлаулар уздыру тәртибен.  

         3.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы “Олы Солтан авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында” карар проекты буенча кергән тәкъдимнәрне исәпкә 



алу, гомумиләштерү һәм карау буенча  түбәндәге составта оештыру комитеты 

төзергә (алга таба – оештыру комитеты): 

         Сөнгатуллин Рафис Равил  улы – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Олы Солтан авыл җирлеге Башлыгы, эшче төркем рәисе; 

         Хәмәдияров Ринат Сөләйман  улы –  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Уракчы авыл җирлегенең   1 номерлы сайлау округы депутаты,  

оештыру комитеты әгъзасы; 

Валиуллин Расих Вакиф улы – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Уракчы авыл җирлегенең   2 номерлы сайлау округы депутаты, оештыру 

комитеты әгъзасы. 

4. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы “Олы Солтан авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында” карар проекты буенча ачык (гавами) тыңлауларны 

2019 елның 14 мае көнне 11.00 сәгатькә түбәндәге адрес буенча билгеләргә: ТР, 

Балык Бистәсе районы, Олы Солтан авылы, Р.Шарафеева урамы, 12йорт. 

      5.Оештыру комитетынаТатарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Олы Солтан авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы “Олы Солтан авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында” карар проекты буенча  ачык 

тыңлауларда әйтелгән һәм аның буенча фикер алышу барышында кергән 

тәкъдимнәрне исәпкә алып, карар проектын эшләп бетерергә һәм икенче укылышта 

кабул итү өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы 

Солтан авыл җирлеге Советы каравына кертүне тәэмин итәргә. 

             6. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Олы Солтан авыл җирлегенең  Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе  районы, Олы 

Солтан  авылы,  Р. Шәрәфеев  урамы, 12 нче  йорт, Татарстан Республикасы Балык  

Бистәсе муниципаль районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча 

“Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”ында 

урнаштырырга.  

              7. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта калдырам. 

 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы   

Олы Солтан авыл җирлеге Советының  

2019 елның  30 апрелендәге  

7  номерлы карарына 

кушымта №1 
 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы 

Солтан  авыл җирлеге Советының Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы "Олы Солтан авыл җирлеге" муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында  карар  

проекты 

 

            Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының “Олы Солтан  

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставын гамәлдәге законнарга туры китерү 

максатларында, 2003 елның 6 октябрендәге  “Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында”  №131-ФЗ номерлы Федераль  законның  

44 маддәсе, Татарстан Республикасының  2004 елның 28 июлендәге  “Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында” 45-ТРЗ  номерлы Законының 7 маддәсе, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы " Олы Солтан авыл 

җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставының 86, 87, 88 маддәләре нигезендә Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан авыл җирлеге Советы  

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге Советының 2015 елның 16 апрелендәге 15 номерлы карары белән 

кабул ителгән Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы " Олы 

Солтан авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставына (Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан авыл җирлеге Советының 

01.12.2016 №21,  25.07.2017  №6 ,  27.04.2018 №6,  12.10.2018  №11 карарлары 

нигезендә кертелгән үзгәрешләр белән) бирелгән  кушымтага ярашлы рәвештә  

үзгәрешләр  һәм өстәмәләр кертергә. 

   

2. Әлеге карарны гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда 

юстиция органнарына дәүләт теркәвенә алу өчен җибәрергә. 

 

3.Карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы 

Солтан авыл җирлегенең  Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе  районы, Олы 

Солтан  авылы,  Р. Шәрәфеев  урамы, 12 нче  йорт, Татарстан Республикасы Балык  

Бистәсе муниципаль районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча 

“Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталы”ында урнаштырырга. 

 

4. Әлеге карар “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 44 маддәсенең 8 өлеше, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы “Олы Солтан  авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 



Уставының 88 маддәсендәге   2 өлеше нигезләмәләрен исәпкә алып  рәсми басылып 

чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

5. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта калдырам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы   

Олы Солтан  авыл җирлеге Советының  

2019 елның  30 апрелендәге  

7 номерлы карарына 

кушымта 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  

"Олы Солтан авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставына  

үзгәрешләр һәм өстәмәләр  
 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  “Олы Солтан авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге  Уставына   түбәндәге  үзгәрешләр һәм өстәмәләрне 

кертергә:   

          1) 6 маддәнең 1 пункты 13 пунктчасында “даими яшәүче караучысыз 

хайваннарны тотып алу һәм карау буенча чараларның”  сүзләрен  “даими яшәүче 

иясез хайваннар белән мөгамәлә итү буенча  эшчәнлекнең” сүзләре белән 

алмаштырырга;     

          2) 49 маддәнең  2 өлешендәге 13 абзацта “күзәтүчесез яшәүче хайваннарны 

аулау һәм асрау чараларын” сүзләрен “тереклек итүче хуҗаларсыз хайваннар белән 

эш итү эшчәнлеген” сүзләренә алмаштырырга.            

          3) 30 маддәнең 6 пунктын түбәндәге редакциядә  бәян итәргә:  

“6. Җирлек Советы депутаты 2008 елның 25 декабрендәге “Коррупциягә каршы тору 

турында” 273-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка  федераль законнар белән 

билгеләнгән  чикләүләрне, тыюларны үтәргә,  вазифаларны (йөкләмәләрне) 

башкарырга тиеш. Совет депутатының вәкаләтләре  2008 елның 25 декабрендәге 

“Коррупциягә каршы тору турында” 273-ФЗ номерлы Федераль закон, 2012 елның 3 

декабрендәге “Дәүләт вазифаларын  биләүчеләрнең  һәм бүтән затларның  

чыгымнарының  аларның керемнәренә туры килүенә контроль турында” 230-ФЗ 

номерлы Федераль закон, 2013 елның 7 маендагы “Аерым категория затларга Россия 

Федерациясе  территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында  счетлар 

(кертемнәр) ачуны һәм ия булуны, наличный акча средстволары һәм хәзинәләр 

саклауны,  чит ил финанс инструментларына ия булу һәм  (яки) алардан файдалануны  

тыю турында” 79-ФЗ номерлы Федераль закон  белән билгеләнгән чикләүләрне, 

тыюларны үтәмәү, йөкләмәләрне (вазифаларны) башкармау очрагында, әгәр башкасы  

2003 елның 6 октябрендәге  “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында” 131-ФЗ номерлы Федераль  законда күздә тотылмаган 

булса, вакытыннан алда туктатыла;”; 

         4) 43 маддәнең 5 өлешен түбәндәге редакциядә  бәян итәргә:  

“5. Җирлек башлыгы 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы “Коррупциягә 

каршы тору турында”гы Федераль Закон, 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы 

“Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында”гы Федераль закон һәм башка 

федераль законнар белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, йөкләмәләрне 

башкарырга тиеш. Җирлек башлыгының вәкаләтләре “Коррупциягә каршы тору  

турында” 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, “Дәүләт 

вазифаларын биләүче затларның һәм чыгымнарының аларның керемнәренә  туры 

килүенә контроль турында” 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль 

закон, “Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә 

урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) 



булуны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс 

инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыю турында” 2013 

елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән чикләүләрне, 

тыюларны, йөкләмәләрне үтәмәгән очракта вакытыннан алда туктатыла.”.



Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы   

Олы Солтан авыл җирлеге Советының  

2019 елның  30 апрелендәге  

7  номерлы карарына 

кушымта №2 
 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы 

Солтан авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы “Олы Солтан авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында” карар 

проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы “Уракчы авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында” карар проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәре язма 

рәвештә үрнәк нигезендә төзәтмәләр таблицасы  рәвешендә Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан авыл җирлеге Советына кертелә: 

 

 

№ 

п/п 

Маддә, 

пункт, 

пунктча 

Карар 

проекты 

тексты 

Төзәтмә 

тексты 

Төзәтмәне 

исәпкә алып 

проект тексты 

Төзәтмә авторы 

(Ф.И.А.и., адрес, 

телефон, эш 

(уку) урыны) 

      

 

Тәкъдимнәр түбәндәге адрес (почта) буенча  юллана: 422645, ТР, Балык 

Бистәсе  районы, Олы Солтан авылы,  Р. Шәрәфеев  урамы, 12 нче  йорт, яисә  8(8-43-

61)2-75-42 факсы буенча.  

Тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы 

Солтан авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы ” Олы Солтан авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында” карар проекты игълан ителгән көннән 

алып 2019 елның 13 маена чаклы  эш көннәрендә  8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул 

ителә. 

 

           2. Чыгыш ясау хокукы белән  ачык тыңлауларда катнашуга гаризалар түбәндәге 

адрес буенча бирелә: 422645, ТР, Балык Бистәсе  районы, Олы Солтан авылы,  Р. 

Шәрәфеев  урамы, 12 нче  йорт, яисә  8(8-43-61)2-75-42 факсы буенча. 

Гаризалар эш көннәрендә 8 дән 17 сәг.кә чаклы  ачык тыңлаулар  үткәрелү 

датасына кадәр  7 көннән соңга калмыйча  кабул ителәләр.  

 

3. Гражданнар тәкъдимнәре Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Олы Солтан авыл җирлеге башкарма комитеты хезмәткәрләре 

тарафыннан теркәлә һәм карау өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Олы Солтан авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы “Олы Солтан авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " карар проекты буенча 



кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча оештыру 

комитетына тапшырыла. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы   

Олы Солтан авыл җирлеге Советының  

2019 елның  30 апрелендәге  

7  номерлы карарына 

кушымта №3 
 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

 Олы Солтан авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы “Олы Солтан авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында” карар проекты буенча ачык (гавами) тыңлаулар  

уздыру тәртибе  

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан 

авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы  “Олы Солтан авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында” гы карар проекты буенча (алга таба – ачык (гавами) 

тыңлаулар, тиңдәшле рәвештә карар проекты) ачык (гавами) тыңлаулар Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  “Олы Солтан авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Уставының 19 маддәсе  һәм әлеге Тәртип нигезендә 

үткәрелә. 

2. Үзләренең тәкъдимнәрен  дәлилләү өчен  чыгыш ясау хокукы белән  ачык 

тыңлауларда катнашучылар булып язма рәвештә  үзләренең  гаризаларын ачык 

тыңлаулар үткәрелү датасына хәтле  җиде көннән дә соңга калмыйча  җирлек 

Советына биргән  җирлектә яшәүчеләр тора. 

3.  Ачык тыңлауларда  чыгыш ясау хокукына ия булмый гына   

катнашучылар булып  җирлекнең  һәммә кызыксынучы  кешесе  торырга мөмкин. 

4.  Катнашучыларны теркәү  ачык тыңлаулар башланганчы 1 сәг.  алдан 

башлана. 

5.  Ачык тыңлауларда җирлек Башлыгы яки яның кушуы буенча авыл 

җирлегенең башка вазифаи заты рәислек итә.  

6. Ачык тыңлаулар  рәислек итүченең кереш сүзе белән башлана, ул залда 

булучыларга  тикшерелә торган мәсьәләнең асылы, тыңлауларны үткәрү тәртибе  

хакында  мәгълүмат ирештерә. 

7.  Беркетмәне рәсмиләштерү, кергән тәкъдимнәрне, киңәшләрне  исәпкә 

алу өчен  рәислек итүче тәкъдиме  буенча  җитәкчесе һәм ике әгъзасы  составында  

секретариат  сайлана. 

8.  Төп доклад белән Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Олы Солтан авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы “Олы Солтан авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында” гы карары проекты буенча 

кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча оештыру 

комитеты рәисе чыгыш ясый.        

9.  Ачык тыңлауларның чыгыш ясау хокукына ия катнашучылары  гариза бирү 

вакытына бәйле рәвештә чират тәртибендә үзләренең тәкъдимнәрен дәлилләү өчен 

чакырылалар. 

10.Ачык тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары   5 минуттан артык 

дәвам итәргә тиеш түгел. Рәислек итүченең  рөхсәте белән  чыгыш ясау вакыты 



озайтылырга мөмкин, әмма  3 минуттан артыкка түгел. 

11. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш ясаучыларга  чыгыш 

тәмамланганнан соң  рәислек итүче рөхсәте белән  сораулар бирергә хокуклы. 

 12. Ачык тыңлауларда катнашучылар ачык тыңлаулар барышына тыгылырга,  

аларны өзәргә һәм үткәрүгә комачауларга хаклы түгел. 

13. Ачык тыңлауларны үткәргәндә  тәртипне үтәү  ачык тыңлауларда катнашу 

өчен мәҗбүри шарт булып тора. 

14. Ачык тыңлауларда катнашучылар тарафыннан  үткәрү тәртибен бозу 

очрагында  рәислек итүче  аларны залдан чыгарып җибәрүне таләп итәргә хаклы. 

15. Чыгышлар төгәлләнгәннән соң  рәислек итүче  ачык тыңлаулар барышында  

әйтелгән тәкъдимнәр, киңәшләрне аныклау өчен  ачык тыңлаулар секретариаты 

җитәкчесенә сүз бирергә мөмкин. 

16. Ачык тыңлауларда катнашучыларның барлык замечание һәм тәкъдимнәре 

секретариатка язма рәвештә бирелә һәм  ачык тыңлаулар беркетмәсенә теркәлә. Ачык 

тыңлаулар беркетмәсе  рәислек итүче тарафыннан имзалана һәм  билгеләнгән 

тәртиптә җирлек Советы материалларында саклана. 

17. Ачык тыңлаулар йомгаклары  буенча  нәтиҗә (бәяләмә)  оештыру комитеты 

тарафыннан әзерләнә. 

18. Ачык тыңлаулар йомгаклары  буенча  нәтиҗә (бәяләмә) халыкка игълан 

ителергә тиешле. 

19.Ачык тыңлауларны үткәрүнең  оештыру һәм матди-техник тәэмин ителеше 

Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Солтан авыл  

җирлеге  Башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

 

 

 
 


