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РЕШЕНИЕ                  КАРАР 

  05.08.2019ел                                                                                № 10 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль  

районының «Азалак авыл җирлеге» муниципаль  

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 кертү турында 

 

Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында “2018 елның 27 декабрендәге 498- ФЗст номерлы Федераль законга” 

хайваннар белән җаваплы эш итү һәм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгәрешләр кертү турында 2018 елның 1 маендагы 87-ФЗ номерлы 

Федераль закон, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының 

“Азалак авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставын нигезендә, Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы Азалак авыл Советы карар итте:  

1. Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районының «Азалак авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы 

карары проектын (1 нче кушымта) хупларга һәм халык алдында  тыңлауларга 

үткәрүгә чыгарырга. 

2. Расларга: 

– Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы «Азалак авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карар проекты 

буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче кушымта); 

– Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы «Азалак авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карары проекты 

буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 нче кушымта). 

3. Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районының «Азалак авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»  

карар проекты буенча килгән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карап 

тикшерү буенча эшче төркем т 
 

 



 

 

 

 



Татарстан Республикасы Сарман муниципаль  

районы Азалак авыл җирлеге Советы карарына    

(05.08.2019 ел, № 10) 1 нче кушымта 
 

РЕШЕНИЕ          КАРАР 

__________          _______ 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Азалак авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

 

Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында “2018 елның 27 декабрендәге 498- ФЗст номерлы Федераль законга” 

хайваннар белән җаваплы эш итү һәм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгәрешләр кертү турында 2018 елның 1 маендагы 87-ФЗ номерлы 

Федераль закон, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының 

“Азалак авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставын нигезендә, Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы Азалак авыл Советы карар итте:  

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Азалак авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр 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 контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районының Азалак авыл җирлеге башлыгына йөкләргә. 

 

Татарстан Республикасы 

Сарман муниципаль районы  

Азалак авыл җирлеге Советы Рәисе:                                И.Г.Габдулгазизов  

 

                                                 

 

 



 

                                                                        Татарстан Республикасы 

                                                                                       Сарман муниципаль районы  

                                                                              Азалак авыл җирлеге Советы  

                                        карарына  кушымта  
 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы  Азалак авыл җирлеге 

муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

1) 7 статьяның 14 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14) җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм каты коммуналь калдыкларны 

транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу"; 

2) 7.1 статьяның 1 пунктындагы 11 пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга; 

3) 18.1 статьяның 1 пунктындагы 6 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"6) авыллар арасында урнашкан торак пункта яңа тозелгән җирлек төзү турында, 

шулай ук яңа төзелгән җирлектә, әгәр дә аның сайлау хокукына ия кешеләре саны 

300 дән артмаса, яңа төзелгән җирлекнең җирле үзидарә органнары структурасын 

билгеләү мәсьәләсе буенча халык  инициативасын күрсәтү максатларында”; 

4) 28 статьяның 1 пунктындагы 5 пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга;  

5) 38 статьяның 3 пунктының 1 пунктчасы бакчачылык, яшелчәчелек, дача 

кулланучылар кооперативлары" сүзләрен төшереп калдырырга; 

6) 43 статьяның 2 пунктының 11 пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга; 

7) 6 статьяның 1 пунктындагы 13 пунктчасы "яшәүче сукбай хайваннарны тоту 

һәм тоту чаралары" сүзләрен "хайваннар белән яшәүче хуҗалардан башка эш итү 

эшчәнлеге" сүзләренә алмаштырырга"; 

8) 43 статьяның 2 пунктындагы 13 пунктчасы "хуҗасыз хайваннарны тоту һәм 

карап тоту буенча чаралар" сүзләрен "хайваннар белән яшәүче хуҗалардан башка 

эш итү эшчәнлеге" сүзләренә алмаштырырга"; 

9) Түбәндәге эчтәлектә 40.1 статьялар өстәргә: 

“Статья 40.1. Җирлек Башлыгы Урынбасары  

1. Авыл җирлеге башлыгы тәкъдиме белән депутатлар арасыннан җирлек 

башлыгы урынбасары сайлана. 



2. Җирлек Советы депутаты,әгәр аны сайлау өчен җирлек Советы 

депутатларының билгеләнгән саныннан яртысыннан артыгырагы тавыш бирсә, 

җирлек башлыгының сайланган урынбасары булып санала. 

 

3. Авыл җирлеге башлыгы урынбасары,вазифаларны җирлек Советы 

Регламентында билгеләнгән бурычларны бүлүгә туры китереп башкара, җирлек 

башлыгы йөкләмәсен үти, ә вакытлыча булмаган очракта(авыру яисә отпуск  

белән бәйле рәвештә), яисә уз бурычларын үтәү яисә вәкаләтләре вакытыннан 

алда туктатылса, җирлек башлыгы вазыйфаларын башкара. 

 

4. Авыл җирлеге башлыгы урынбасары үз вәкаләтләрен кире кайтарылмый торган 

нигездә гамәлгә ашыра.  

5. Җирлек башлыгы урынбасарының вәкаләтләре әлеге Уставның 39 статьясында 

каралган нигезләр буенча вакытыннан алда туктатыла. 

6. Авыл җирлеге башлыгы урынбасары теләсә кайсывакытта җирлек башлыгы 

иниөиативасы буенча кабул ителгән яки җирлек Советы депутатларының 

билгеләнгән саныннан кимендә өчтән бер өлеше күләмендә депутатлар төркеме 

таләбе буенча җирлек Советы карары буенча да  вазыйфадан чакырылырга  

мөмкин. Җирлек башлыгы урынбасарын чакыртып алу турындагы карар җирлек 

Советы депутатларының саныннан күпчелек тавыш белән кабул ителә.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               Татарстан Республикасы 

                                                                     Сарман муниципаль районы                                                       

                                                                     Азалак авыл җирлеге Советы           

                                                                     Карарына (05.08.2019ел. № 10) 

        2 нче кушымта 
 

Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы «Азалак авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында »  карары 

проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм фикер алышуыда 

катнашу тәртибе:  

1. Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районының «Азалак авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында » гы 

Карары проектына тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Азалак авыл җирлеге Советына язма рәвештә кертелә. 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә махсус җиһазландырылган мәгълүмат стендларында 

халыкка игълан ителгән көннән алып 30 көн эчендә 08.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә 

кадәр кабул ителә. 

2. Халык тыңлауларында катнашу өчен гаризалар, чыгыш хокукы белән, 

Татарстан Республикасы, Сарман муниципаль районы, Азалак авылы, Яшеллек 

урамы, 4 йорт, шәхсән яки почта аша бирелә (конвертында “Устав турында фикер 

алышу " тамгасы белән) 

Гаризалар эш көннәрендә халык тыңлауларын үткәрү датасына кадәр 7 көннән дә 

соңга калмыйча 08.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр кабул ителә. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               Татарстан Республикасы 

                                                               Сарман муниципаль районы  

                                                                               Азалак авыл җирлеге Советы  

                                                                  карарына (05.08.2019ел № 10) 

                   3 нче кушымта 

Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге Советының “Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы “Азалак авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " карары проекты 

буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе 

1. Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге Советының " Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районының «Азалак авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

карары проекты буенча ачык тыңлаулар (алга таба – ачык тыңлаулар) Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы «Азалак авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставының 17 статьясы нигезендә үткәрелә  

2. Халык тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау хокукы 

белән җирлек халкы катнаша, алар халык тыңлауларын үткәрү датасына кадәр 7 

көннән дә соңга калмыйча язма гариза тапшыралар. 

3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык кызыксынган 

җирлек кешеләре дә ачык тыңлауларда катнаша ала.  

4. Катнашучыларны теркәү халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала 

башлана. 

5. Халык тыңлауларында рәислек итүче булып  авыл җирлеге башлыгы тора. 

6. Ачык тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул катнашучыларга 

фикер алышуына торган мәсьәләнең асылы, тыңлаулар үткәрү тәртибе турында 

хәбәр итә. 

7. Кергән, тәкъдимнәрне беркетмәне төзү, исәпкә алу өчен, рәислек итүче 

тәкъдиме буенча секретариат җитәкчесе һәм секретариатның ике әъзасы 

составында ачык тыңлаулар секретариаты сайлана. 

8. Төп доклад белән Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Азалак 

авыл җирлеге Советы депутаты, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Азалак авыл җирлеге Советы карары буенча вәкаләтле вәкил чыгыш 

ясый. 



9. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза бирү 

вакытына карап, чират тәртибендә  үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла. 

10. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык 

дәвам итәргә тиеш түгел. 

11. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамлаганнан соң, чыгыш 

ясаучыларга рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

12. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 

тыкшынырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. 

13. Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртипне саклау халык алдында тыңлауларда 

катнашу өчен мәҗбүри шарт булып тора. 

14. Халык тыңлауларын үткәрү тәртибен бозган очрагында, рәислек итүче аларны 

утырыш залыннан чыгаруны таләп итәргә хокуклы. 

15. Чыгышлар тәмамланганнан соң рәислек итүче ачык тыңлаулар барышында 

әйтелгән тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне ачыклау өчен ачык тыңлаулар 

секретариаты җитәкчесенә сүз бирергә мөмкин. 

16. Тыңлауларда катнашучыларның барлык искәрмәләре һәм тәкъдимнәре 

секретариатка язма рәвештә тапшырыла һәм ачык тыңлаулар беркетмәсенә 

теркәлә. Ачык тыңлаулар беркетмәсе рәислек итүче тарафыннан имзалана һәм 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге 

Советы материалларында саклана. 

17. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә эшче төркем тарафыннан 

әзерләнә. 

18. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә халыкка җиткерелергә тиеш. 

19. Халык тыңлауларын уздыруны оештыру һәм матди-техник яктан тәэмин итү 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы  Азалак авыл җирлеге 

Советы тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

 

 

 

 


