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РЕШЕНИЕ
№ 14

КАРАР
05 август 2019 ел

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Сарман авыл
җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү
турында» карар проекты хакында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» Федераль законга, 27.12.2018 ел, № 498-ФЗ «хайваннар белән җаваплы эш итү һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр
кертү турында» Федераль законга, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставының 78-80
нче Федераль Законына, Сарман авыл җирлеге советына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законга, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга, Россия Федерациясенең аерым закон актларына нигезләнеп:
1. «Татарстан Республикасы «Сарман авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге
Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Сарман авыл җирлеге
Советы Карары проектын (1 нче кушымта) хупларга һәм гавами тыңлауларга
чыгарырга.
2. Раслау:
– Сарман авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче кушымта);
– Сарман авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары проекты буенча ачык
тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 нче кушымта).
3. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Сарман муниципаль районы Советы карары проекты буенча килә торган тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем
төзергә:
1. Агелтдинов З. З. – төркем җитәкчесе;

2) Нуруллин Р. Р. - төркем әгъзасы;
3) Ахкамова И. Г.– төркем әгъзасы;
4) Мөхәммәдиев Р. Ә– - төркем әгъзасы;
5) Әхмәтшин Л.И. – төркем әгъзасы.
4. Сарман авыл җирлеге Советының Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы муниципаль берәмлегенә 2019 елның 19 августында 14.00
сәгатьтә Сарман авылы, Ленин урамы, 28 адресы буенча урнашкан киноучреждение бинасында конференция залында үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрергә.
5. Эшче төркем Сарман авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы «Сарман авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенә
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»гы карары проекты буенча
тәкъдимнәрне өйрәнергә һәм гомумиләштерергә тиеш
6. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Сарман муниципаль районының «Сарман авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында» Сарман авыл җирлеге карары проекты буенча
кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче
төркемгә йөкләргә.

Сарман Муниципаль Районы Советы Рәисе
авыл җирлеге башлыгы
муниципаль район башлыгы

Ф. М. Хөснуллин

1 нче кушымта
Сарман муниципаль районы Сарман авыл
җирлеге Советының 2019 елның 5 августындагы 14 номерлы карарына

РЕШЕНИЕ

КАРАР

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Сарман авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү
турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» Федераль законга, 27.12.2018 ел, № 498-ФЗ «хайваннар белән җаваплы эш итү» һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр
кертү турында «Федераль законга, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы» Сарман авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставының 78-80
статьясына, Сарман авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ.:
1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Сарман авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына кушымта нигезендә үзгәрешләр
кертергә.
2. Әлеге карар гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә үз көченә керә.
3. Әлеге карарны гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвенә җибәрергә.
4. Әлеге карарның үтәлешен Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
районы Сарман авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесенә контрольдә
тотарга.

Сарман Муниципаль Районы Советы Рәисе
авыл җирлеге башлыгы
муниципаль район башлыгы

Ф. М. Хөснуллин

Сарман муниципаль районы
Сарман авыл җирлеге Советы карарына № кушымта

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл җирлеге» Муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр
1) 7 статьяның 14 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«14) каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм
транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу;»;
2) 7.1 статьяның 1 пунктындагы 11 пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга;
3) 7.1 статьяның 1 пунктындагы 13 пунктчасы. «күзәтүчесез хайваннарны
тоту һәм тәрбияләү буенча чаралар» сүзләрен «хуҗасыз яшәүче хайваннар
белән эш итү буенча эшчәнлек» сүзләренә алмаштырырга»;
4) 18.1 статьяның 2 пунктының 6 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«6) җирлекара территориядә урнашкан торак пунктта яңа төзелгән җирлек
төзү турында халык инициативасын алга этәрү максатларында, шулай ук яңа
төзелгән җирлектә, әгәр сайлау хокукына ия булган халык саны 300 кешедән
артмаган булса, яңа төзелгән җирлекнең җирле үзидарә органнары структурасын билгеләү мәсьәләсе буенча яңа төзелгән җирлекнең җирле үзидарә органнары структурасын билгеләү мәсьәләсе буенча яңа төзелгән;»;
5) 32 статьяны «җирлек Советы компетенциясе» дигән 28 статья дип санарга»
6) 28 статьяның 1 пунктындагы 5 пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга;
7) 38 статьяның 3 пунктының 1 пунктчасы «бакчачылык, яшелчәчелек, дача
кулланучылар кооперативлары» сүзләрен төшереп калдырырга;
8) 43 статьяның 2 пунктының 11 пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга;
9) 43 статьяның 2 пунктындагы 13 пунктчасы «яшәүче сукбай хайваннарны
тоту һәм тәрбияләү чаралары» сүзләрен «хуҗасыз яшәүче хайваннар белән эш
итү буенча эшчәнлек» сүзләренә алмаштырырга»;
10) 40.1 статья өстәргә. киләсе эчтәлектәге:
«40.1 Статья. Җирлек Башлыгы Урынбасары
1. Җирлек башлыгы тәкъдиме белән җирлек Советы тарафыннан депутатлар арасыннан җирлек башлыгы урынбасары сайлана.
2. Җирлек Советы депутаты, җирлек башлыгының сайланган урынбасары

булып санала, әгәр аны сайлау өчен җирлек Советы депутатлары саныннан
яртысыннан артыгы тавыш бирсә.
3. Авыл җирлеге башлыгы урынбасары, җирлек Советы Регламентында
билгеләнгән вазыйфаларны бүлү нигезендә, җирлек башлыгы кушканнарны
үти, ә ул вакытлыча булмаганда (авыруга яки ялга) яки үз вазыйфаларын үти
алмаса, яисә вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылса, җирлек башлыгы вазыйфаларын башкара.
4. Авыл җирлеге башлыгы урынбасары үз вәкаләтләрен бушлай башкара.
5. Җирлек башлыгы урынбасарының вәкаләтләре әлеге Уставның 40 статьясында каралган нигезләр буенча вакытыннан алда туктатыла.
6. Авыл җирлеге башлыгы урынбасары шулай ук җирлек башлыгы инициативасы белән кабул ителгән карары яки җирлек Советы депутатларының билгеләнгән саныннан кимендә өчтән бер өлеше булган депутатлар төркеме
таләбе буенча да вазыйфадан теләсә кайсы вакытта чакыртып алынырга
мөмкин. Җирлек башлыгы урынбасарын чакыртып алу турындагы карар җирлек Советы депутатлары саныннан күпчелек тавыш белән кабул ителә.

Сарман муниципаль районы
Сарман
авыл
җирлеге
Советының 2019 елның 5 августындагы 14 номерлы карарына 2 нче кушымта

Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге Советының «Татарстан
Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында » гы карары проекты һәм гражданнарның аның турында фикер алышуларда катнашуы
турында гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе
1. Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге Советының «Сарман авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында» гы карар проектына тәкъдимнәр Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге Советына язма рәвештә кертелә.
Тәкъдимнәр эш көннәрендә махсус җиһазландырылган мәгълүмат стендларында халыкка хәбәр ителгән көннән алып 30 көн эчендә 08.00 сәгатьтән
16.00 сәгатькә кадәр кабул ителә.
2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча бирелә: Татарстан Республикасы, Сарман муниципаль районы, Сарман авылы,
Ленин урамы, 52 йорт, шәхсән почта аша («Уставны тикшерү»конвертында
тамгасы белән).
Гаризалар эш көннәрендә халык тыңлауларын үткәрү датасына кадәр 7
көннән дә соңга калмыйча 08.00 сәгатьтән 1600 сәгатькә кадәр кабул ителә.

