
          РЕШЕНИЕ                                                                                   КАРАР 

          17.09.2019                          с.Ямбулатово                               № 60 – 258  

 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 
Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Советы карары проекты турында 
 

Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Уставын гамәлдәге 
законнарга туры китерҥ максатында, «Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 44 статьясы һәм 
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» Татарстан Республикасы 
Законының 7 статьясы һәм 06.09.2018 № 45-188 карары белән расланган Югары Ослан 
муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Уставына таянып,  

 
Ямбулат авыл җирлеге Советы 

карар чыгарды 
  

   1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 
Советының Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге башлыгы тәкъдим 
иткән «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл 
җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» Карары проектын 
хупларга, аны беренче укылышта кабул итәргә һәм тәкъдимнәрне, тӛзәтмәләрне һәм 
искәрмәләрне исәпкә алып, эшне дәвам итәргә (№1 Кушымта). 
   2.  Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Уставына кертелгән 
ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр буенча кергән тәкъдимнәрне кабул итҥ, исәпкә алу һәм 
карау буенча эшче тӛркем тӛзергә: 
– эш тӛркеме рәисе, Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Башлыгы 
М.Н.Ахметзянов; 
– эш тӛркеме секретаре, Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 
Башкарма комитеты сәркатибе Коновалова Е.Ю.; 
Эшче тӛркем әгъзалары:  
- Анохина Татьяна Валентиновна – мәктәп мӛдире, МБОУ «Ямбулат башлангыч 
мәктәбе»; 
- Гущина Наталья Викторовна – Ямбулат мәдәният йорты директоры; 
- Афонина Наталья Александровна –№ 6 Ямбулат сайлау округы депутаты. 
   3. Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат  авыл җирлеге Советының «Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Уставына 
ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» карары проекты буенча гражданнарның 
тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен расларга (№2 Кушымта) 
    4. Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Советының «Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Уставына 
ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» карар проекты буенча фикер алышуларда 
гражданнарның катнашу тәртибен расларга (№3 Кушымта)  
     5.Ямбулат авыл җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр буенча ачык 
тыңлауларны 2019 елның 3 октябрендә 10.00 сәгатьтә Ямбулат авылы Казан урамы, 2 а 
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йорты адресы буенча урнашкан Югары Ослан муниципаль районының Ямбулат авылы 
мәдәният йортында    ҥткәрергә. 
   6. Эшче тӛркемгә Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Советына 
кергән тәкъдимнәрне гомумиләштерергә һәм аларны Югары Ослан муниципаль районы   
Ямбулат  авыл җирлеге Советына карауга кертергә. 
    7. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълҥмат рәсми порталында, 
Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм авыл җирлегенең мәгълҥмат 
стендларында урнаштырырга. 
     8. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥземә калдырам. 
 
 
 
 
 
 
Совет Рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Ямбулат  авыл җирлеге Башлыгы                                                    М.Н.Ахметзянов                                                                                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Югары Ослан муниципаль районы  
 Ямбулат   авыл җирлеге Советының 

17.09.2019 ел № 60-258  карарына 
                                                                                                          №1 Кушымта 

 
Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге  

Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр 
 

Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Уставына ҥзгәрешләр 
һәм ӛстәмәләр: 

   1. Уставының 5 статьясының 1 пунктының 14 кече пунктын  киләсе редакциядә 
бәян итәргә: 

«14) каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм 
транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу»; 

   2. Уставының 24 статьясының 7 пунктына тҥбәндәге эчтәлекле абзац ӛстәргә: 
«Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге №131-ФЗ  Федераль законның 25.1 статьясында 
каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлектә яшәҥчеләрнең сайлау 
хокукына ия яртысыннан артыграгы катнашуда вәкаләтле. Торак пунктта әлеге торак 
пунктта сайлау хокукына ия кешеләрнең яртысыннан артыгы бер ҥк вакытта уртак булу 
мӛмкинлеге булмаса, торак пунктта гражданнар җыены гражданнар җыенын ҥткәрҥ 
турында Карар кабул ителгән кӛннән бер айдан да артмаган вакытта этаплап уздырыла. 
Шул ук вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирҥдә киләсе 
этапларда катнашмый. Гражданнар җыены карары кабул ителгән дип санала, әгәр аның 
ӛчен җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирсәләр»; 

   3. Уставының 24 статьясының 7 пунктында «муниципаль вазыйфаны биләҥче 
башка зат», «муниципаль вазыйфаны биләҥче башка затлар» сҥзләрен тӛшереп 
калдырырга; 

   4. Уставының 29 статьясының 8 пунктының киләсе редакциядә бәян итәргә: 
«8. Әлеге статьяның 7 ӛлеше нигезендә ҥткәрелгән тикшерҥ нәтиҗәсендә 

"Коррупциягә каршы тору турында" 2008 елның 25 декабрендәге №273-ФЗ Федераль 
закон, "Дәҥләт вазыйфаларын биләҥче затларның һәм башка затларның чыгымнарының 
аларның керемнәренә туры килҥен тикшереп тору турында" 2012 елның 3 декабрендәге 
№230-ФЗ Федераль закон, "Аерым категория затларга Россия Федерациясе 
территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачарга һәм 
аларга ия булырга, акчалата һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил финанс 
инструментларын белергә һәм (яки) кулланырга тыю турында" 2013 елның 7 маендагы 
№79-ФЗ Федераль законнары белән билгеләнгән Әлеге статьяның 7 ӛлеше нигезендә 
ҥткәрелгән тикшерҥ нәтиҗәсендә чикләҥләрне, тыюларны ҥтәмәҥ, бурычларны ҥтәмәҥ 
фактларын ачыклаганда, Татарстан Республикасы Президенты тиешле карар кабул 
итәргә вәкаләтле җирлек Советына депутаты, җирле ҥзидарәнең сайланулы органы 
әгъзасы, җирле ҥзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен вакытыннан алда 
туктату яисә әлеге затларга карата башка җаваплылык чараларын куллану турында 
гариза белән мӛрәҗәгать итә. 

Депутатка, җирле ҥзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле ҥзидарәнең ҥз 
керемнәре, чыгымнары, мӛлкәте һәм мӛлкәти характердагы йӛкләмәләре турында дӛрес 
булмаган яисә тулы булмаган мәгълҥмат биргән вазыйфаи затына, шулай ук хатынының 
(иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мӛлкәте һәм 
мӛлкәти характердагы йӛкләмәләре турында белешмәләр биргән ӛчен, әгәр бу 
мәгълҥматларны бозып кҥрсәтмәгән булса, тҥбәндәге җаваплылык чаралары 
кулланылырга мӛмкин: 

  1) кисәтҥ; 



  2) депутатны, җирле ҥзидарәнең сайланулы органы әгъзасын җирлек советында, 
Җирле ҥзидарәнең сайланулы органында вазыйфасыннан азат итҥ, аның вәкаләтләре 
вакыты туктатылганчы җирлек советында, Җирле ҥзидарәнең сайланулы органында 
вазыйфа биләҥдән азат итҥ; 

  3) вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан даими нигездә азат итҥ, вәкаләтләр срогы 
туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан мәхрҥм итҥ; 

  4) җирлек советында, Җирле ҥзидарәнең сайланулы органында аның вәкаләтләре 
срогы туктатылганчы вазыйфаларны биләҥне тыю; 

  5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне ҥтәҥне тыю. 
Депутатка, җирле ҥзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле ҥзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяда кҥрсәтелгән җаваплылык чараларын 
куллану турында Карар кабул итҥ тәртибе Татарстан Республикасы Законы нигезендә 
муниципаль хокукый акт белән билгеләнә». 

 
 

 
Совет Рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Ямбулат  авыл җирлеге Башлыгы                                                  М.Н.Ахметзянов   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Югары Ослан муниципаль районы  
  Ямбулат   авыл җирлеге Советының 
  17.09.2019 ел № 60-258  карарына 

                                                                                                                    №2 Кушымта 
 
«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯМБУЛАТ   
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ 
ТУРЫНДА» ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯМБУЛАТ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 
СОВЕТЫ КАРАРЫ ПРОЕКТЫНА ГРАЖДАННАРНЫҢ ТӘКЪДИМНӘРЕН ИСӘПКӘ АЛУ 
ТӘРТИБЕ 
 

1. Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Советының 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Ямбулат авыл җирлеге 
Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында»  Карары проектына тәкъдимнәр 
2019 елның 1 октябренә кадәр, Ф. И. О. һәм авторның яшәҥ урыны турындагы 
мәгълҥматларны кҥрсәтеп, язма рәвештә кертелә. Тәкъдимнәр тҥбәндәге адрес буенча 
кабул ителә: 422587, Ямбулат авылы, Центральная урамы, 5  йорт, Югары Ослан 
муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Советына эшче тӛркем секретаре 
Коновалова Е. Ю. авыл җирлеге мәгълҥмат стендларында игълан ителгән кӛннән 
башлап кӛн саен шимбә һәм якшәмбедән кала 8.00 дән 17.00 гә кадәр. Белешмәләр 
ӛчен телефон: 36 – 5 – 18 

 
 
 
Совет Рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Ямбулат  авыл җирлеге Башлыгы                                                  М.Н.Ахметзянов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Югары Ослан муниципаль районы  
 Ямбулат   авыл җирлеге Советының 
 17.09.2019 ел № 60-258  карарына 

                                                                                                                  №3 Кушымта 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯМБУЛАТ 
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯМБУЛАТ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ 
КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ ТУРЫНДА» КАРАР ПРОЕКТЫ БУЕНЧА ФИКЕР 
АЛЫШУДА ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУ ТӘРТИБЕ 

 
    1.  Ачык тыңлауларда катнашу ӛчен гаризалар 422587, Татарстан Республикасы, 
Югары Ослан муниципаль районы, Ямбулат авылы, Центральная урамы, 5  йорт адресы 
буенча Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге башкарма комитетына 
М.Н.Әхмәтҗановка шәхсән яки почта аша (конвертта «Устав турында фикер алышу» 
тамгалы) бирелә. 
    2. Халык алдында чыгыш ясау хокукы белән Югары Ослан муниципаль районы 
Ямбулат авыл җирлеге Советына язмача гариза биргән авыл халкы чыгыш ясый ала.      
     3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык кызыксынучы җирлек 
халкы да булырга мӛмкин. 
    4. Катнашучыларны теркәҥ халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала башлана. 
     5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза бирҥ 
вакытына карап чират тәртибендә ҥз тәкъдимнәрен дәлилләҥ ӛчен чакырыла. 
     6. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык дәвам 
итәргә тиеш тҥгел. 
     7. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш ясаучыларга 
рәислек итҥче рӛхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 
     8. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 
тыкшынырга, аларны ӛзәргә һәм аларны ҥткәрҥгә комачауларга хокуклы тҥгел. 
     9. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан ҥткәрҥ тәртибе бозылган 
очракта, рәислек итҥче аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрҥне таләп итәргә 
хокуклы. 
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