
Анатыш авыл җирлеге Советы 

Балык Бистәсе муниципаль районы 

Татарстан Республикасы 

 

VIII-1 НОМЕРЛЫ КАРАР 

 

Анатыш авылы 2019 елның» 16 " августыннан 

 

        Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 

июнендәге X-1 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге җирлегеннән 

файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында»гы карары проекты турында. 

     «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 28 статьясындагы 5 өлеше нигезендә, Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына, Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районының «Анатыш авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставына таянып, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып 

бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы Карары проектын (1 нче 

кушымта) хупларга һәм гавами тыңлауларга чыгарырга. 

2.Раслау: 

     Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 

июнендәге X-1 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану 

һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы карары 

проекты буенча гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче 

кушымта); 

      Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 

июнендәге X-1 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану 



һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы карары 

проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 нче кушымта).  

3.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар билгеләргә: , Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш авылы, 

Клуб ур., 17. 

4.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

Советының» Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында "гы карары проекты буенча кергән тәкъдимнәрне 

исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем төзү турында" 

2015 елның 25 июнендәге: 

Җамалиев Камил Кыям улы-Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге башлыгы, эшче төркем рәисе; 

Мокроусова Светлана Ивановна-Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре, 

эшче төркем әгъзасы; 

Гарифетдинова Фирдәүсә Кыяметдин кызы-Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге баш бухгалтеры, эшче 

төркем секретаре. 

5. Эшче төркемгә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 

25 июнендәге -1 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану 

һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы 

Карары проектын, гавами тыңлауларда әйтелгән тәкъдимнәрне исәпкә алып, 

эшләп бетерергә, һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 

25 июнендәге X-1 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану 

һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» Карары проектын 

икенче укылышта карау өчен кертергә. 

 6. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында 

урнаштырырга.:  



- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш 

авылы, Клуб урамы, 17 йорт; 

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Шиланка 

авылы, Набережная урамы, 1 йорт; 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы " Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

Анатыш Районы Башлыгы авыл җирлеге башлыгы   

Балык Бистәсе Муниципаль Районы 

муниципаль район башлыгы                                     К. К. Җамалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта № 1 

Совет карарына  

Анатыш авыл җирлеге башлыгы 

Балык Бистәсе Муниципаль Районы  

муниципаль район башлыгы  

Татарстан Республикасы  

2019 елның 16 августындагы VIII-1 номерлы 

 

Анатыш авыл Советы карары проекты Балык Бистәсе муниципаль районы 

җирлеге  кертү турында «Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр 

кертү хакында  җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр 

 Балык Бистәсе авыл җирлеге башлыгы  Татарстан Республикасы муниципаль 

районы,  расланган карары белән, Анатышского Советы Балык Бистәсе авыл 

җирлеге  Татарстан Республикасы муниципаль районы  2015 елның 25 

июнендәге X-1 номерлы» 

 

          Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, Россия Федерациясе 

Җир кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарәнең гомуми 

принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару 

тәртибен камилләштерү максатларында Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлегендә җирләрдән файдалану 

һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында мәгълүмат 

тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң», Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы «Анатыш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Уставы белән, 2019 елның 29 августында үткәрелгән гавами тыңлауларның 

нәтиҗәләрен исәпкә алып, КАРАР ИТТЕ: 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы карары белән 

расланган (Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 30 апрелендәге III-3 номерлы 

карары белән кертелгән үзгәрешләр белән) Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертергә:: 

1.1) 1 статьяга түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:: 

          «капиталь төзелеш объектының Мәгълүмат Моделе (алга таба - 

Мәгълүмат Моделе)-инженерлык эзләнүләрен башкару этапларында, 

архитектура-төзелеш проектлавын тормышка ашыру, төзелеш, 

реконструкция, капиталь ремонт, эксплуатацияләү һәм (яки) сүтү 

этапларында электрон рәвештә формалаштырыла торган капиталь төзелеш 

объекты турында үзара бәйләнгән белешмәләр, документлар һәм 

материаллар җыелмасы»; 

1.2)1 статьяның унынчы абзацында " заказчы «сүзеннән соң» яисә 

«төзүчеләрнең бөлгенлеге (бөлгенлеккә төшүе) вакытында өлешләп төзүдә 

катнашучы гражданнарның хокукларын яклау буенча гавами-хокукый 



компания турында «2017 елның 29 июлендәге 218-ФЗ номерлы Федераль 

законның 13.3 статьясы нигезендә һәм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгәрешләр кертү турында» килешүләр нигезендә төзүче үз 

функцияләрен тапшырдылар»; 

1.3)1 статьяга түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:: 

           «төзелеш, реконструкция, капиталь ремонт, капиталь төзелеш 

объектларын сүтү, мәдәни мирас объектларын саклау буенча эшләрнең смета 

бәясе (алга таба-төзелешнең смета бәясе) - Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексының 8.3 статьясы нигезендә төзелеш, реконструкция, 

капиталь ремонт, капиталь төзелеш объектларын сүтү, мәдәни мирас 

объектларын саклау эшләренең, архитектура-төзелеш проектлау этабында 

билгеләнергә тиешле, капиталь төзелеш объектын сүтүгә һәм Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 8.3 статьясы нигезендә 

кулланылырга тиешле исәп-хисап бәясе;»; 

1.4) 1 статьяда түбәндәге эчтәлекле тәкъдим: 

           «Шәһәр төзелеше эшчәнлеге-территорияләрне, шул исәптән 

шәһәрләрне һәм башка җирлекләрне үстерү буенча территориаль 

планлаштыру, шәһәр төзелешен зоналаштыру, территорияне планлаштыру, 

архитектура-төзелеш проектлау, төзелеш, капиталь ремонт, реконструкция, 

капиталь төзелеш объектларын сүтү, биналарны, корылмаларны 

эксплуатацияләү, территорияләрне төзекләндерү рәвешендә гамәлгә 

ашырыла торган эшчәнлек"; 

1.5) 28 статьяның 4 өлешендә «төзүче, техник заказчы, бинаны, корылманы 

яки региональ операторны эксплуатацияләүгә җаваплы затлар (төзелеш 

подряды килешүе нигезендә төзелеш, реконструкция, капиталь ремонт 

башкарган очракта)» сүзләрен «проект документациясе» сүзләренә 

алмаштырырга, «проект документлары» сүзләреннән соң «һәм (яки) 

Мәгълүмат Моделе (мәгълүмат моделен формалаштыру һәм алып бару 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы таләпләре нигезендә мәҗбүри 

булып торган очракта) " сүзләрен өстәргә.)»; 

1.6) 28 статьяның 5 өлешендә «Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән 

федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә» 

сүзләрен «әлеге кодекс нигезендә, шул исәптән Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3.8 һәм 3.9 өлешләрендә каралган 

тәртиптә " сүзләренә алмаштырырга;»; 

1.7) 26 статьяның 10 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«10. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3.8 

һәм 3.9 өлешләре нигезендә аңа кертелгән проект документлары төзүче, 

техник заказчы, бинаны, корылманы файдалану өчен җаваплы зат яки 

региональ оператор тарафыннан раслана. Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексының 49 статьясында каралган очракларда, төзүче яки 

техник заказчы проект документациясе расланганчы, аны экспертизага 

җибәрә. Проект документациясе, Россия Федерациясе төзелеш кодексының 

15.2 һәм 15.3 өлешләрендә каралган очраклардан тыш, проект 

документларына карата төзүче яки техник заказчы тарафыннан раслана.»; 



1.8) 26 статьяны түбәндәге эчтәлекле 11-13 өлешләренә өстәргә:  

«11. Төзүче яки техник заказчы, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 49 статьясындагы 3.8 өлеше нигезендә, расланган очракта, 

проект документларына кертелгән үзгәрешләрне расларга хокуклы  

Проект документларына кертелә торган, Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексының 49 статьясының 3.8 өлешендә күрсәтелгән таләпләргә 

туры килү-килмәү, ул, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы 

нигезендә, әлеге зат тарафыннан расланган проект документларын әзерләүне 

гамәлгә ашыручы затларның әгъзасына нигезләнгән, проектның баш 

инженеры вазыйфасында архитектура-төзелеш проектлавын оештыру буенча 

белгеч тарафыннан билгеләнгән. 

         12. Төзүче яисә техник заказчы тарафыннан Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3.9 өлеше нигезендә проект 

документларына кертелгән үзгәрешләр расланган очракта, мондый 

үзгәрешләр төзүче яисә техник заказчы тарафыннан Россия Федерациясе 

Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3.9 өлешендә күрсәтелгән 

һәм әлеге проект документларына экспертиза үткәргән башкарма хакимият 

органы яки оешма тарафыннан бирелгән очракта раслана., әлеге проект 

документларына кертелә торган Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 49 статьясындагы 3.9 өлешендә күрсәтелгән таләпләргә һәм 

(яки) Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 

3.11 өлеше нигезендә бирелгән Проект документларына экспертиза 

үткәрүнең уңай бәяләмәсе таләпләренә туры килүен раслау барышында 

экспертлар белән тәэмин итү барышында. 

         13. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше Кодексының 48 статьясындагы 

15.2 һәм 15.3 өлешләрендә күрсәтелгән, төзелгән, үзгәртеп корылган 

капиталь төзелеш объектының проект документларының таләпләренә туры 

килүе турында Дәүләт төзелеш күзәтчелеге органы бәяләмәсен алганнан соң, 

проект документациясенә, мондый капиталь төзелеш объектын төзегәндә, 

үзгәртеп корганда, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә 

Дәүләт төзелешен күзәтүне гамәлгә ашыру күздә тотылган очракта, кертү 

рөхсәт ителми.»; 

1.9) 27 статьяның 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

3. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, капиталь 

төзелеш объектларының проект документлары һәм мондый проект 

документларын әзерләү өчен башкарыла торган инженерлык эзләнүләр 

нәтиҗәләре, түбәндәге капиталь төзелеш объектларының проект 

документларыннан тыш, дәүләт экспертизасына тиеш: 

1) шәхси торак төзелеше объектлары, бакча йортлары; 

2) саны уннан артмаган һәм һәркайсы бер гаиләгә яшәү өчен билгеләнгән 

берничә блоктан торган, уртак дивары (гомуми диварлары) булган, күрше 

блок яки күрше блоклар белән уемнарсыз, аерым җир кишәрлегендә 

урнашкан һәм гомуми файдаланудагы территориягә (блоклы төзелештәге 

торак йортлар) чыгу мөмкинлеге булган торак йортлар, әгәр мондый торак 

йортларны төзү яки реконструкцияләү Россия Федерациясе бюджет 



системасы бюджетлары акчаларын җәлеп итмичә гамәлгә ашырылган 

очракта, мондый торак йортларны төзү яки реконструкцияләү Россия 

Федерациясе бюджет системасының;  

3) гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артмаган һәм гражданнар яшәү һәм 

җитештерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен билгеләнмәгән аерым торучы 

капиталь төзелеш объектлары, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 48.1 статьясы нигезендә аеруча куркыныч, техник яктан 

катлаулы яисә уникаль объектлардан тыш; 

4) ике каттан да артмаган, гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артмаган аерым 

торучы капиталь төзелеш объектлары м, җитештерү эшчәнлеген гамәлгә 

ашыру өчен билгеләнгән һәм алар өчен санитар-саклау зоналарын билгеләү 

таләп ителми торган яисә мондый объектлар урнашкан җир кишәрлекләре 

чикләре чикләрендә санитар-саклау зоналары урнаштырылган яисә мондый 

зоналарны билгеләү таләп ителә торган, Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексының 48.1 статьясы нигезендә аеруча куркыныч, техник 

яктан катлаулы яисә уникаль объектлардан тыш, мондый зоналар билгеләү 

таләп ителә. 

5) файдалы казылма ятмаларын эшкәртүнең Россия Федерациясе законнары 

нигезендә әзерләнгән, килештерелгән һәм расланган техник проекты яки җир 

асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалануга бәйле эшләрне башкару 

өчен башка проект документлары белән каралган бораулау скважиналары. 

1.10) 27 статьяга түбәндәге эчтәлекле 3.1, 3.2, 3.3 пунктларын өстәргә:: 

      "3.1 капиталь төзелеш объектын төзү яки реконструкцияләү өчен 

төзелешкә рөхсәт алу таләп ителмәсә, Проект документларына Экспертиза 

үткәрелми. Капиталь төзелеш объектларын капиталь ремонтлау өчен 

әзерләнгән проект документларының бүлекләренә карата проект 

документларына Экспертиза үткәрелми. 

       3.2 Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексының 49 нчы маддәсенең 

2 өлешендә күрсәтелгән капиталь төзелеш объектларының проект 

документларын әзерләү өчен, шулай ук төзелеш, реконструкция өчен 

төзелешкә рөхсәт алу таләп ителмәсә, инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренә 

Экспертиза үткәрелми. 

 3.3 Проект документларына төзүче карары буенча Экспертиза Проект 

документларына кертелгән, әгәр мондый үзгәрешләр бер үк вакытта булса, 

проект документларына экспертизаның уңай бәяләмәсен алган үзгәрешләргә 

карата үткәрелмәскә мөмкин: 

      1), мондый конструкцияләрнең аерым элементларын шундый ук 

элементларга яки мондый конструкцияләрнең күрсәткечләрен яхшыртучы 

башка элементларга алмаштырудан тыш, Капиталь төзелеш объектының 

гамәлдәге төзелеш конструкцияләренә кагылмыйлар; 

      2) линия объектлары функцияләшүенең классын, категориясен һәм (яисә) 

беренчел билгеләнгән күрсәткечләрен үзгәртүне үз артыннан кертмиләр; 

      3) техник регламентларның, санитар-эпидемиологик таләпләрнең, әйләнә-

тирә мохитне саклау өлкәсендәге таләпләрнең, мәдәни мирас объектларын 

дәүләт саклавы таләпләренең, атом энергиясен куркынычсыз файдалануга 



карата таләпләрнең, сәнәгать куркынычсызлыгы таләпләренең, электр 

энергетикасы системаларының һәм электр энергетикасы объектларының 

ышанычлылыгын һәм куркынычсызлыгын тәэмин итүгә карата таләпләрне, 

объектның террорчылыкка каршы сакланышы таләпләрен, электр 

энергетикасы объектларының ышанычлылыгын һәм иминлеген тәэмин итүгә 

карата таләпләрне,; 

      4) төзүче яки техник заказчы биременә проектлауга, шулай ук 

инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренә туры килә; 

      5) дәүләт (муниципаль) милкендәге капиталь төзелеш объектына карата 

билгеләнгән тәртиптә кабул ителгән капиталь төзелеш объектына, Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджетлары акчалары исәбеннән гамәлгә 

ашырыла торган капиталь төзелеш объектының төзелеш (реконструкцияләү) 

бәясенә капиталь салуларны гамәлгә ашыруга бюджет ассигнованиеләре 

бирү турындагы карарда билгеләнгән карарга туры килә. 

1.11) 27 статьяның 5 өлешендәге 3 пунктының 1 абзацында «проект» сүзен 

"Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше Кодексының 48 статьясындагы 15, 

15.2 һәм 15.3 өлешләре нигезендә расланган проект" сүзләренә 

алмаштырырга;»; 

1.12) 29 статьяның 3 өлешендәге 9 пунктында» проект 

документлары"сүзләреннән соң «(Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 49 статьясындагы 3.8 һәм 3.9 өлешләре нигезендә кертелгән 

үзгәрешләр исәпкә алынган проект документациясен да кертеп)»сүзләрен 

өстәргә. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында 

урнаштырырга.:  

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш 

авылы, Клуб урамы, 17 йорт; 

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Шиланка 

авылы, Набережная урамы, 1 йорт; 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы " Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

 

 3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

 

 

 

 



Анатыш Районы Башлыгы  

авыл җирлеге башлыгы 

Балык Бистәсе Муниципаль Районы  

муниципаль район башлыгы  

К. К. Җамалиев 

Кушымта № 2 

Совет карарына  

Анатыш авыл җирлеге башлыгы 

Балык Бистәсе Муниципаль Районы  

муниципаль район башлыгы  

Татарстан Республикасы  

2019 елның 16 августындагы VIII-1 номерлы 

 

Тәртип  

     Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш 

авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлегендә җирләрдән файдалану һәм төзелеш алып бару 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында «гы карары проекты буенча 

гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе турында» 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып бару 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында " гы карары проекты буенча 

тәкъдимнәр, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы 

карары белән расланган карары белән Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Советына язма рәвештә, 

үрнәк нигезендә, төзәтмәләр таблицасы рәвешендә,» Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге "муниципаль 

берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең 

территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертелде.: 

 
┌───┬─────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────────┐ 

│ N │ Пункт,  │Текст проекта│  Текст  │Текст проекта │  Автор поправки  │ 

│п/п│подпункт │   решения   │поправки │  решения с   │  (Ф.И.О, адрес,  │ 

│   │         │             │         │    учетом    │  телефон, место  │ 

│   │         │             │         │   поправки   │  работы (учебы)  │ 

├───┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│   │         │             │         │              │                  │ 

├───┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│   │         │             │         │              │                  │ 

└───┴─────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────┘ 

 

  

Тәкъдимнәр түбәндәге адрес буенча җибәрелә: индекс 422643, ТР, Балык 

Бистәсе районы, Анатыш авылы, Клуб урамы, 17 йорт; почта буенча: индекс 



422643, ТР, Балык Бистәсе районы, Анатыш авылы, Клуб урамы, 17 йорт, яки 

8(84361)23285. 

Тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлегендә җирләрдән файдалану һәм 

төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында " гы карары 

проекты игълан ителгәннән соң, эш көннәрендә 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр 

кабул ителә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында 

урнашкан: 

 - Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш 

авылы, Клуб урамы, 17 йорт; 

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Шиланка 

авылы, Набережная урамы, 1 йорт; 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы " Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

 

2. Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашу өчен гаризалар 

түбәндәге адрес буенча бирелә: индекс 422643, Татарстан Республикасы, 

Балык Бистәсе районы, Анатыш авылы, Клуб урамы, 17 йорт; почта буенча: 

индекс 422643, Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе районы, Анатыш 

авылы, Клуб урамы, 17 йорт, яки 8(84361)23285. 

Гаризалар эш көннәрендә 8 дән 17 сәгатькә кадәр ачык тыңлаулар үткәрү 

датасына кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

3.Гражданнарның тәкъдимнәре Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының Анатыш авыл җирлеге хезмәткәрләре тарафыннан 

теркәлә һәм карау өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының Анатыш авыл җирлеге Советына тапшырыла. 

 

 

Анатыш Районы Башлыгы авыл җирлеге башлыгы 

Балык Бистәсе Муниципаль Районы  

муниципаль район башлыгы                                 К. К. Җамалиев 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта № 3 

Совет карарына  

Анатыш авыл җирлеге башлыгы 

Балык Бистәсе Муниципаль Районы  

муниципаль район башлыгы  

Татарстан Республикасы   

2019 елның 16 августындагы VIII-1 номерлы 

 

Тәртип 

Совет карары проекты буенча гавами тыңлаулар уздыру  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлеге җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып бару 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 

 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып 

бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча 

гавами тыңлаулар – гавами тыңлаулар, карар проекты Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы «Анатыш авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставының 19 статьясы нигезендә, әлеге Тәртип 

нигезендә үткәрелә. 

2.Халык тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау хокукы 

белән җирлек Советына язма гаризаларны халык тыңлауларын үткәрү 

датасына кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча тапшырган авыл халкы катнаша. 

3. Халык тыңлауларында, халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка, 

җирлекнең барлык кызыксынган кешеләре катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркәү ачык тыңлаулар башланырга 30 минут кала 

башлана. 

5. Халык алдында тыңлауларда җирлек башлыгы яисә аның кушуы буенча 

җирлек башкарма комитеты җитәкчесе, карар проекты буенча кергән 

тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем 

рәисе рәислек итә. 

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

катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, тыңлауларны 

үткәрү тәртибе турында хәбәр итә. 

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

итүче тәкъдиме буенча гавами тыңлаулар секретариаты җитәкчесе һәм 

секретариатның ике әгъзасы составында сайлана. 

8. Төп доклад белән эшче төркем әгъзасы чыгыш ясый. 



9.Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашучылар, гариза бирү 

вакытына карап, чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла. 

10.Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык 

дәвам итәргә тиеш түгел. Рәислек итүче рөхсәте белән чыгыш ясау өчен 

вакыт озайтылырга мөмкин, ләкин артык түгел, 3 минут. 

11.Халык тыңлауларында катнашучылар чыгыш ясаганнан соң, рәислек 

итүче рөхсәте белән чыгыш ясаучыларга сораулар бирергә хокуклы. 

12.Халык тыңлауларында катнашучылар ачык тыңлаулар барышына 

тыкшынырга, аларны өзергә һәм үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. 

13.Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртипне үтәү ачык тыңлауларда катнашу 

өчен мәҗбүри шарт булып тора. 

14. Халык тыңлауларын үткәрү тәртибен бозган очракта, рәислек итүче 

аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрүне таләп итәргә хокуклы. 

15.Чыгышлар тәмамланганнан соң, рәислек итүче гавами тыңлаулар 

секретариаты җитәкчесенә гавами тыңлаулар барышында әйтелгән 

тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне ачыклау өчен сүз бирә ала. 

16.Халык тыңлауларында катнашучыларның барлык искәрмәләре һәм 

тәкъдимнәре секретариатка язма рәвештә бирелә һәм гавами тыңлаулар 

беркетмәсенә теркәлә. Халык тыңлауларының беркетмәсенә рәислек итүче 

кул куя һәм җирлек Советы материалларында билгеләнгән тәртиптә саклана. 

17.Бәяләмә халык тыңлауларының нәтиҗәләре буенча эш төркеме 

тарафыннан әзерләнә. 

18.Бәяләмә халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча халыкка игълан ителергә 

тиеш.  

19.Халык тыңлауларын үткәрүне оештыру ягыннан һәм матди-техник яктан 

тәэмин итү Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

Анатыш авыл җирлеге тарафыннан башкарыла. 

 

 

 

 

Анатыш Районы Башлыгы авыл җирлеге башлыгы 

Балык Бистәсе Муниципаль Районы  

муниципаль район башлыгы                                            К. К. Җамалиев 


