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Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле авыл җирлеге 

уставын китерү максатларында Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Иске 

Тинчәле авыл җирлеге Советының 2015 елның 1 июлендәге 1-69 номерлы карары белән 

кабул ителгән «Иске Тинчәле авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын китерү 

максатларында (Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 1 июлендә кабул ителгән 15-1 номерлы, 29.09.2017 ел, № 

35-2), «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 статьясына, 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле авыл җирлеге 

Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле авыл җирлеге, ТР Буа 

муниципаль районының Иске Тинчәле авыл җирлеге Советы 

 

Карар бирә: 

 

I.  Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

 

2. 6 статьяда: 

13) түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

«13)  җирлек территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннар белән эш итү буенча 

эшчәнлек алып бару;» 

 

3. 16 статьяда: 

түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:  

  "16 статья. Территориаль иҗтимагый үзидарә. 

 1. Территориаль иҗтимагый үзидарә астында гражданнарны җирлек 

территориясендә, федераль әһәмияттәге шәһәр эчендәге территориядә, муниципаль 

округта, шәһәр округында, шәһәр эчендә, шулай ук җирлекара территориясендә урнашкан 

торак пунктларда (яисә аларның территориясендәге өлешләрдә) яшәү урыны буенча 

мөстәкыйль рәвештә һәм җирле әһәмияткә ия мәсьәләләр буенча үз инициативаларын 

гамәлгә ашыру өчен үз җаваплылыгы астында оештыру күздә тотыла. 

Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория чикләре 

Тиешле территориядә яшәүче халык, җирлекнең вәкиллекле органы, федераль әһәмияттәге 

шәһәрнең шәһәр эчендәге территориясе, муниципаль округ, шәһәр округы, шәһәр эче 
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районы, ә авылара территориядә урнашкан торак пунктларда (яисә аларның 

территориясенең бер өлешендә) - муниципаль районның вәкиллекле органы тәкъдиме 

буенча билгеләнә. 

2. Җирлектә территориаль иҗтимагый үзидарә гражданнар җыелышлары һәм 

конференцияләре үткәрү юлы белән, шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарә 

органнарын булдыру юлы белән турыдан-туры халык тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

3. Территориаль иҗтимагый үзидарә гражданнарның түбәндәге яшәү территорияләре 

чикләрендә гамәлгә ашырыла: күп фатирлы торак йортның подъезды; күпфатирлы торак 

йорт; торак йортларның бер төркеме; торак микрорайон; җирлек булмаган авыл торак 

пункты; гражданнарның башка яшәү территорияләре. 

4. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория чикләре 

җирлек Советы тарафыннан әлеге территориядә яшәүче халык тәкъдиме буенча җирлек 

Советы тарафыннан расланган җирлектә территориаль иҗтимагый үзидарә турында 

нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә билгеләнә. 

5. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган Территория шундый ук 

башка территория составына керә алмый. 

6. Территориаль иҗтимагый үзидарә аның Уставы нигезендә юридик зат булырга 

мөмкин һәм коммерциячел булмаган оешманың оештыру-хокукый рәвешендә дәүләт 

теркәве узарга тиеш. 

7. Территориаль иҗтимагый үзидарә уставында билгеләнә: 

1) ул гамәлгә ашырыла торган территория; 

2) Территориаль иҗтимагый үзидарә эшчәнлегенең максатлары, бурычлары, 

формалары һәм төп юнәлешләре; 

3) территориаль иҗтимагый үзидарә органнарының вәкаләтләрен, хокукларын һәм 

бурычларын формалаштыру, туктату тәртибе, вәкаләтләре вакыты; 

4) карарлар кабул итү тәртибе; 

5) мөлкәт сатып алу тәртибе, шулай ук күрсәтелгән мөлкәттән һәм финанс 

чараларыннан файдалану һәм алар белән эш итү тәртибе; 

6) территориаль иҗтимагый үзидарәне гамәлгә ашыруны туктату тәртибе. 

8. Территориаль иҗтимагый үзидарә эшчәнлеге мәсьәләләре буенча гражданнар 

җыелышлары, конференцияләре аның Уставы нигезендә чакырыла. 

9. Территориаль иҗтимагый үзидарәне оештыру һәм гамәлгә ашыру мәсьәләләре 

буенча гражданнар җыелышы, әгәр анда уналтынчы яшькә җиткән Тиешле территориядә 

яшәүчеләрнең өчтән бер өлеше катнашса, вәкаләтле санала. 

Гражданнарның территориаль иҗтимагый үзидарәне оештыру һәм гамәлгә ашыру 

мәсьәләләре буенча конференциясе, әгәр анда сайланган делегатларның кимендә өчтән 

икесе катнашса, Тиешле территориядә яшәүчеләрнең кимендә өчтән бере катнаша ала. 

10. Территориаль иҗтимагый үзидарәне гамәлгә ашыручы гражданнар җыелышының, 

конференцияләренең аерым вәкаләтләренә керә: 

1) территориаль иҗтимагый үзидарә органнары структурасын билгеләү; 

2) Территориаль иҗтимагый үзидарә уставын кабул итү, аңа үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү;; 

3) территориаль иҗтимагый үзидарә органнарын сайлау; 

4) территориаль иҗтимагый үзидарә эшчәнлегенең төп юнәлешләрен билгеләү.; 

5) территориаль иҗтимагый үзидарәнең керемнәре һәм чыгымнары сметасын һәм 

аның үтәлеше турындагы хисапны раслау.; 

6) территориаль иҗтимагый үзидарә органнары эшчәнлеге турындагы хисапларны 

карау һәм раслау. 

11. Территориаль иҗтимагый үзидарә органнары: 

1) Тиешле территориядә яшәүче халыкның мәнфәгатьләрен тәкъдим итәләр; 

2) гражданнар җыелышларында һәм конференцияләрендә кабул ителгән карарларның 

үтәлешен тәэмин итәләр; 



3) территорияне карап тоту, төзекләндерү, тиешле территориядә яшәүче 

гражданнарның социаль-көнкүреш ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән башка 

хуҗалык эшчәнлеге алып бара алалар.; 

4) җирле үзидарә органнарына (җирлек Советы, җирлек башлыгы һәм җирлек 

башкарма комитеты) әлеге органнар һәм җирле үзидарәнең әлеге актларны кабул итү 

компетенциясенә кертелгән вазыйфаи затлары тарафыннан мәҗбүри карап тикшерелергә 

тиешле муниципаль норматив хокукый актлар проектларын кертергә хокуклы. 

12.  Территориаль иҗтимагый үзидарәне оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибе, җирле 

бюджеттан кирәкле акчалар бүлеп бирү шартлары һәм тәртибе әлеге Устав һәм җирлек 

Советының норматив хокукый акты белән билгеләнә.»; 

 

4. 19 статьяда: 

2 өлешне үзгәртергә һәм киләсе редакциядә бәян итәргә: 

«2. Гавами тыңлаулар халык, муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы, үз 

вәкаләтләрен контракт нигезендә гамәлгә ашыручы җирлек башлыгы яисә җирле 

администрация башлыгы инициативасы буенча үткәрелә. 

Халык яки җирлек Советы инициативасы белән үткәрелгән тыңлаулар җирлек Советы 

тарафыннан, ә җирлек башлыгы яки үз вәкаләтләрен контракт нигезендә гамәлгә ашыручы 

җирле администрация башлыгы инициативасы буенча җирлек башлыгы тарафыннан 

билгеләнә.»; 

3 өлешне  үзгәртергә һәм бәян итәргә киләсе редакциясендә: 

«4.  Гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыру тәртибе муниципаль берәмлек уставы 

һәм (яисә) муниципаль берәмлек вәкиллекле органының норматив хокукый актлары белән 

билгеләнә һәм гавами тыңлаулар үткәрү вакыты һәм урыны турында муниципаль берәмлек 

халкына алдан хәбәр итүне, муниципаль хокукый акт проекты белән алдан танышуны, 

муниципаль берәмлек халкының гавами тыңлауларында катнашуын тәэмин итә торган 

башка чараларны, гавами тыңлаулар нәтиҗәләрен бастырып чыгаруны (халыкка 

җиткерүне) күздә тотарга тиеш., кабул ителгән карарларның дәлилләнгән нигезләнешен дә 

кертеп.»; 

 

5. 22 статьяда: 

1 нче номерлы кушымтаның 2.2 пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 

«2. Әлеге статьяда каралган гражданнар җыены торак пунктта яки җирлектә 

яшәүчеләрнең яртысыннан артыгы анда катнашуда вәкаләтле. Торак пунктта әлеге торак 

пунктта яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия булган кешеләрнең яртысыннан артыгы бер үк 

вакытта бергә булу мөмкинлеге булмаса, күрсәтелгән торак пункт кергән муниципаль 

берәмлек уставы нигезендә гражданнар җыены этаплап, гражданнар җыенын үткәрү 

турында Карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмаган срокта үткәрелә. Шул ук 

вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдә алдагы этапларда 

катнашмый. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан.»; 

 

II.   Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Иске Тинчәле авыл 

җирлеге   муниципаль берәмлек Уставына  үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында карар 

проектын расларга.  

Әлеге карарны «Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми порталында» 

Интернет мәгълүмат-коммуникация челтәрендә урнаштыру юлы белән түбәндәге адрес 

буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru/  

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында карар проекты 

буенча кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем 

төзергә: 



- эшче төркем җитәкчесе:  

Шакирова Гулия Камил кызы - Буа муниципаль районы Иске Тинчәле авыл җирлеге 

башлыгы, 

- эшче төркем әгъзалары:   

Гисмиева Айсылу Амир кызы - Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы 

Иске Тинчәле авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре;   

Сибгатуллин Әнсар Мансур улы-Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы 

Советының законлылык, хокук тәртибе һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча Даими 

комиссиясе рәисе;   

Вәлиева Резедә Нәгыйм кызы - Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы 

Советы Аппаратының җирле үзидарә органнары белән эшләү бүлеге башлыгы; 

Усманова Айгөл Марат кызы - Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы 

Советы Аппаратының юридик бүлеге баш белгече. 

 

III.  Дип билгеләргә: 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турындагы карар 

проектына тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске 

Тинчәле авыл җирлеге советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 422452, ТР, Буа районы, 

Иске Тинчәле авылы, Совет урамы, 15 нче йорт, карар проектын рәсми игълан итү 

(урнаштыру) көненнән 30 көн эчендә, эш көннәрендә 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр 

язма формада.; 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында карар проекты 

буенча ачык тыңлауларда катнашуга гаризалар, чыгыш ясау хокукы белән, адрес буенча 

тапшырыла: 422452, ТР, Буа районы, Иске Тинчәле авылы, Совет урамы, 15 нче йорт, эш 

көннәрендә 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр, халык тыңлауларын үткәрү датасына 7 

көннән дә соңга калмыйча.  

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставына «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының 

Иске Тинчәле авыл җирлегендә халык тыңлауларын үткәрү турында» 2007 елның 21 

маендагы 5-17 нче номерлы, аларны 2019 елның 1 августында, 14.00 сәгатьтә, Иске 

Тинчәле авыл мәдәният йорты бинасында адресы422452, ТР, Буа районы, Иске Тинчәле 

авылы, Совет урамы, 15 нче йорт.     

 

IV.  Эшче төркем Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле 

авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турындагы карар проектына карата тәкъдимнәрне өйрәнергә һәм гомумиләштерергә тиеш. 

Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 

 

ТР Буа муниципаль районы 

Иске Тинчәле авыл җирлеге  

башлыгы                                                                                                             Г.К. Шакирова 

 


