
 

                      Решение                             Карар 
 

                     от 23.05.2019                                                                                   № 44/2 
 

 

“Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы" 

 муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр  

һәм өстәмәләр кертү турында”гы карар проекты турында  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында»гы 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 44 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында»гы 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 7 статьясы, «Чистай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Уставының 85-87 статьялары нигезендә, Чистай 

муниципаль районы Советы 

КАРАР ИТӘ: 

 

1. “Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы" муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”гы карар 

проекты хупларга,  аны беренче укылышта кабул итәргә, ттәкъдимнәр, 

төзәтмәләр һәм искәрмәләрне исәпкә алып  аның өстендә эшне дәвам итәргә (1 

нче кушымта). 

 

2. Татарстан Республикасының «Чистай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан 

Республикасы Чистай муниципаль районы Советы карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар әзерләү һәм үткәрү, кергән тәкъдимнәрне кабул итү, исәпкә алу һәм 

карау буенча оештыру комитетын (алга таба оештыру комитеты) түбәндәге 

составта төзергә: 

Иванов Константин Валентинович – Чистай муниципаль районы баш-

лыгының беренче урынбасары; 

Заглядова Ольга Валентиновна - Чистай муниципаль районы Башкарма 

комитетының эшләр идарәчесе; 

Осипов Геннадий Николаевич - Чистай муниципаль районы Советының 

законлылык, хокук тәртибе һәм депутат эшчәнлеге мәсьәләләре буенча даими 

депутат комиссиясе рәисе; 

Ильин Эдуард Борисович - Чистай муниципаль районы Олы Талкыш авыл 

җирлеге башлыгы; 



Садриева Илсеяр Шамил кызы - Чистай муниципаль районы советы авыл 

җирлекләре җирле үзидарә органнары белән үзара хезмәттәшлек бүлеге 

начальнигы; 

Чурбанова Юлия Александровна - Чистай муниципаль районы Башкарма 

комитетының юридик бүлеге начальнигы; 

Абзалова Лилия Нургаяз кызы   - Чистай муниципаль районы Сове-

тының оештыру бүлеге начальнигы. 

3. Татарстан Республикасының «Чистай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан 

Республикасы Чистай муниципаль районы Советы карары проекты буенча 

кергән тәкъдимнәрне кабул итү тәртибен расларга (2 нче кушымта) 

 

4. Татарстан Республикасының «Чистай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан 

Республикасы Чистай муниципаль районы Советы карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар үткәрү тәртибен расларга (3 нче кушымта) 

 

5. «Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы «муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Чистай 

муниципаль районы Советы карары проекты буенча ачык тыңлауларны 17 нче 

июнь көнне 10.00 сәгатьтә Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының 

конференц-залында үткәрергә. 

 

6. Оештыру комитетына Чистай муниципаль районы гражданнарының 

кергән тәкъдимнәрен гомумиләштерергә һәм аларны Чистай муниципаль 

районы Советының законлылык, хокук тәртибе һәм депутат эшчәнлеге 

мәсьәләләре буенча депутат комиссиясе каравына кертергә һәм алга таба 

Чистай муниципаль районы Советы утырышында карап тикшерергә. 

 

7. Чистай муниципаль районы Советының оештыру бүлегенә әлеге 

карарны билгеләнгән тәртиптә бастырырга, шулай ук «Интернет» мәгълүмат-

коммуникация челтәрендә - Чистай муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

 

8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук 

тәртибе һәм Чистай муниципаль районы Советының депутат эшчәнлеге 

мәсьәләләре буенча даими депутат комиссиясенә йөкләргә.   

 

Муниципаль район башлыгы                                                         Д. А. Иванов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Чистай муниципаль районы 

Советының 17.09.2018 елгы 36/3 

номерлы карарына 1 нче кушымта   

 

“Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы" 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында”гы карар проекты 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында»гы 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 44 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында»гы 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 7 статьясы, «Чистай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Уставының 85-87 статьялары нигезендә, Чистай 

муниципаль районы Советы карар итә: 

 

1. Чистай муниципаль районы Советының 29.01.2014 елгы № 32/1 карары 

белән кабул ителгән Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

6 статьяның 1 пунктындагы 8 пунктчасында «хокук» сүзләреннән соң «аз санлы 

төп халыклар һәм башкалар " сүзләрен өстәргә»; (6 нчы статья. Районның 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләре) 

1. Районның җирле әһәмияттәге мәсьәләләренә карыйлар:……. 

8) милләтара һәм конфессияара татулыкны ныгытуга, муниципаль район 

территориясендә яшәүче Россия Федерациясе халыкларының телләрен һәм 

мәдәниятен үстерүгә, аз сандагы халыкларның һәм башка милли 

азчылыкларның хокукларын гамәлгә ашыруга, мигрантларның социаль һәм 

мәдәни җайлашуын тәэмин итүгә, милләтара (этникара) низагларны 

профилактикалауга юнәлтелгән чараларны эшләү һәм тормышка ашыру;) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистай муниципаль районы 

Советының ______ елгы ____ 

номерлы карарына 2 нче кушымта   

 

 

Татарстан Республикасының «Чистай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан 

Республикасы Чистай муниципаль районы Советы карары проекты буенча 

кергән тәкъдимнәрне кабул итү тәртибе 

 

 

 1. «Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы «муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Чистай 

муниципаль районы Советы Карары проектына тәкъдимнәр язма формада 

түбәндәге төзәтмәләр таблицасы рәвешендә Чистай шәһәре, Бебель урамы, 129 

нчы йорт адресы буенча, 5-43-70 факс номеры яки chistay@tatar.ru электрон 

почта адресына кабул ителә: 

 
№№ 

п/п 

Пункт, 

пунктча, ста-

тья 

Карар 

проекты 

тексты  

Төзәтмә 

тексты  

Төзәтмәне 

исәпкә алып 

язылган 

текст  

Төзәтмә авторы  

(ФИО, адресы, 

эш/уку урыны, 

телефон номеры 

      

 

 Тәкъдимнәр, карар проекты басылып чыккан көннән алып, бер ай эчендә, 

эш көннәрендә сәгать 8: 00 дән 17: 00 гә кадәр кабул ителә. 

 

 2. Чыгыш ясау хокукы белән тыңлауларда катнашу өчен гаризалар Чистай 

шәһәре, Бебель урамы, 129 нчы йорт, каб. адресы буенча бирелә.  Шулай ук га-

ризалар түбәндәге факс буенча: 5-43-70 яки электрон почта адресына – 

chistay@tatar.ru эш көннәрендә 8:00 сәгатьтән 17: 00 сәгатькә кадәр кабул ителә. 

 

 3. Гражданнарның тәкъдимнәре Чистай муниципаль районы Советы ап-

параты хезмәткәрләре тарафыннан теркәлә һәм карау өчен ор-ганизация коми-

тетына тапшырыла. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Чистай муниципаль районы 

Советының ______ елгы ____ 

номерлы карарына 3 нче кушымта   

 

 

Татарстан Республикасының «Чистай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан 

Республикасы Чистай муниципаль районы Советы карары проекты буенча 

ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе 

1.  «Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Чистай муници-

паль районы Советы карары проекты буенча ачык тыңлаулар (алга таба- тыңлау-

лар) Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмле-

ге Уставының 16 статьясындагы тәртип нигезендә үткәрелә. 

2.  Үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау хокукы белән Чистай муници-

паль районында яшәүчеләр дә чыгыш ясый. 

3.  Халык тыңлауларында шәхси тыңлауларда чыгыш ясау хокукыннан башка 

барлык кызыксынган кешеләр, массакүләм мәгълүмат чаралары катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркәү халык алдында теркәлү 30 минут кала башлана. 

5. Ачык тыңлауларда рәислек итүче - Оештыру комитеты рәисе яисә аның 

кушуы буенча башка вазыйфаи зат. 

6.  Ул фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, ачык тыңлаулар үткәрү 

тәртибе турында хәбәр итә. 

7. Беркетмәне рәсмиләштерү, кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу өчен, рәислек 

итүче тәкъдиме буенча тәкъдим-дацияләрне теркәү өчен секретариат җитәкчесе 

һәм ике әгъзасы составында ачык шәхси тыңлаулар секретариаты сайлана. 

8.  Төп доклад белән Чистай муниципаль районы Советы депутаты, депутат 

комиссиясе вәкиле чыгыш ясый. 

9.  Чыгыш ясау хокукы белән гавами тыңлауларда катнашучылар, гариза бирү 



вакытына карап, чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла. 

10.  Тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары 7 минуттан артык дәвам 

итәргә тиеш түгел.   Рәислек итүче рөхсәт белән чыгыш ясау өчен вакыт озайты-

лырга мөмкин, ләкин 3 минуттан да артык түгел. 

11. Тыңлауларда катнашучылар чыгыш ясаганнан соң, рәислек итүче 

рөхсәте белән чыгыш ясаучыларга сораулар бирергә хокуклы. 

12. Ачык тыңлауларда катнашучылар шәхси тыңлаулар барышына тык-

шынырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. 

13. Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртипне саклау халык алдында тыңлау-

ларда катнашу өчен мәҗбүри шарт булып тора. 

14. Катнашучылар тарафыннан ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе бозылган 

очракта, рәислек итүче аларны утырыш залыннан чыгаруны таләп итәргә хокук-

лы. 

15.Чыгышлар тәмамланганнан соң рәислек итүче гавами тыңлаулар ба-

рышында әйтелгән тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне ачыклау өчен гавами тыңлаулар 

секретариаты җитәкчесенә сүз бирергә мөмкин. 

16.Тыңлауларда катнашучыларның барлык искәрмәләре һәм тәкъдимнәре 

секретариатка язма рәвештә бирелә һәм гавами тыңлаулар беркетмәсенә теркәлә. 

Чистай муниципаль районы Советы материалларында билгеләнгән тәртиптә 

саклана.  

17. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә билгеләнгән тәртиптә басты-

рып чыгарылырга тиеш һәм «Интернет»мәгълүмат-коммуникация челтәрендә Чи-

стай муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырыла. 

18. Ачык тыңлауларны үткәрүне оештыру һәм матди-техник тәэмин итү 

Чистай муниципаль районы Советы аппараты һәм Башкарма комитеты тарафын-

нан гамәлгә ашырыла. 


