
 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе 
авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 
кертҥ турында» карары проекты турында 

 
Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 

уставын гамҽлдҽге законнарга туры китерҥ максатында, «Россия Федерациясендҽ 
җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 
44 статьясы һҽм «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 
Татарстан Республикасы Законының 7 статьясына таянып һҽм Югары Ослан 
муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Уставы белҽн, Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл 
җирлеге Советының 2018 елның 7 сентябрендҽге №57-249   карары белҽн,  

 
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советы 

Карар чыгарды: 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистҽсе авыл җирлеге Советының Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистҽсе авыл җирлеге башлыгы тҽкъдим иткҽн «Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Уставына 
ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» Карары проектын хупларга, аны 
беренче укылышта кабул итҽргҽ һҽм тҽкъдимнҽрне, тҿзҽтмҽлҽрне һҽм 
искҽрмҽлҽрне исҽпкҽ алып, эшне дҽвам итҽргҽ (1 нче кушымта). 

2.  Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
Уставына кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр буенча кергҽн тҽкъдимнҽрне 
кабул итҥ, исҽпкҽ алу һҽм карау буенча эшче тҿркем тҿзергҽ: 

-эш тҿркеме рҽисе, Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе 
авыл җирлеге башлыгы Д. В. Морозов; 

-эш тҿркеме секретаре, Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистҽсе авыл җирлеге башкарма комитеты сҽркатибе Алсуфьева Е. Ю.; 
Эшче тҿркем ҽгъзалары  
- Заикин Сергей Валерьевич – №6 Петропавел бермандатлы сайлау округы 
буенча депутат 
-   Игнатьева Савия Вагизовна - №5 Савиново бермандатлы сайлау округы буенча 
депутат 

3. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

               17.09.2019                                                        №78-340 



Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ 
турында» карары проекты буенча гражданнарның тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алу 
тҽртибен расларга (2 нче кушымта). 

4. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ 
турында» карар проекты буенча фикер алышуларда гражданнарның катнашу 
тҽртибен расларга (3 нче кушымта) 

5. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
Уставына кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр буенча ачык тыңлауларны 2019 
елның  3 октябрендҽ 10.00 сҽгатьтҽ Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистҽсе авыл мҽдҽният йортында, Введенский Бистҽсе авылы, Центральная 
урамы, 55А йорт адресы буенча уздырырга. 

6. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
Советына кергҽн тҽкъдимнҽрне гомумилҽштерергҽ һҽм аларны Югары Ослан 
муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советына карауга 
кертергҽ. 

7. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат рҽсми 
порталында, Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм авыл 
җирлегенең мҽгълҥмат стендларында урнаштырырга. 

8. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥземҽ калдырам. 
 
 
Советы Рҽисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Башлыгы                                         Д.В. Морозов   
                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введенский Бистҽсе авыл 
җирлеге Советының 
17.09.2019 ел   № 78-340                                                                                                                              
карарына 

                                                                                                                   Кушымта№ 1 
 

Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Уставына 
ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр  

 
   1. Уставының 5 статьясының 1 пунктының 14 кече пунктын  килҽсе 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
«14) каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аерым җыю) һҽм 

транспортлау эшчҽнлеген оештыруда катнашу»; 
   2. Уставының 24 статьясының 7 пунктына тҥбҽндҽге эчтҽлекле абзац 

ҿстҽргҽ: 
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге №131-ФЗ  Федераль законның 25.1 
статьясында каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлектҽ 
яшҽҥчелҽрнең сайлау хокукына ия яртысыннан артыграгы катнашуда вҽкалҽтле. 
Торак пунктта ҽлеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешелҽрнең яртысыннан 
артыгы бер ҥк вакытта уртак булу мҿмкинлеге булмаса, торак пунктта гражданнар 
җыены гражданнар җыенын ҥткҽрҥ турында Карар кабул ителгҽн кҿннҽн бер 
айдан да артмаган вакытта этаплап уздырыла. Шул ук вакытта элек гражданнар 
җыенында катнашкан затлар тавыш бирҥдҽ килҽсе этапларда катнашмый. 
Гражданнар җыены карары кабул ителгҽн дип санала, ҽгҽр аның ҿчен җыенда 
катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирсҽлҽр»; 

   3. Уставының 24 статьясының 7 пунктында «муниципаль вазыйфаны 
билҽҥче башка зат», «муниципаль вазыйфаны билҽҥче башка затлар» сҥзлҽрен 
тҿшереп калдырырга; 

   4. Уставының 29 статьясының 8 пунктының килҽсе редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
«8. Ҽлеге статьяның 7 ҿлеше нигезендҽ ҥткҽрелгҽн тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ 

"Коррупциягҽ каршы тору турында" 2008 елның 25 декабрендҽге №273-ФЗ 
Федераль закон, "Дҽҥлҽт вазыйфаларын билҽҥче затларның һҽм башка 
затларның чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килҥен тикшереп тору 
турында" 2012 елның 3 декабрендҽге №230-ФЗ Федераль закон, "Аерым 
категория затларга Россия Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил 
банкларында счетлар (кертемнҽр) ачарга һҽм аларга ия булырга, акчалата һҽм 
кыйммҽтлҽрне сакларга, чит ил финанс инструментларын белергҽ һҽм (яки) 
кулланырга тыю турында" 2013 елның 7 маендагы №79-ФЗ Федераль законнары 
белҽн билгелҽнгҽн Ҽлеге статьяның 7 ҿлеше нигезендҽ ҥткҽрелгҽн тикшерҥ 
нҽтиҗҽсендҽ чиклҽҥлҽрне, тыюларны ҥтҽмҽҥ, бурычларны ҥтҽмҽҥ фактларын 
ачыклаганда, Татарстан Республикасы Президенты тиешле карар кабул итҽргҽ 
вҽкалҽтле җирлек Советына депутаты, җирле ҥзидарҽнең сайланулы органы 
ҽгъзасы, җирле ҥзидарҽнең сайланулы вазыйфаи заты вҽкалҽтлҽрен вакытыннан 
алда туктату яисҽ ҽлеге затларга карата башка җаваплылык чараларын куллану 
турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ. 

Депутатка, җирле ҥзидарҽнең сайланулы органы ҽгъзасына, җирле 
ҥзидарҽнең ҥз керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турында дҿрес булмаган яисҽ тулы булмаган мҽгълҥмат биргҽн 
вазыйфаи затына, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган 
балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы 



йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр биргҽн ҿчен, ҽгҽр бу мҽгълҥматларны бозып 
кҥрсҽтмҽгҽн булса, тҥбҽндҽге җаваплылык чаралары кулланылырга мҿмкин: 

  1) кисҽтҥ; 
  2) депутатны, җирле ҥзидарҽнең сайланулы органы ҽгъзасын җирлек 

советында, Җирле ҥзидарҽнең сайланулы органында вазыйфасыннан азат итҥ, 
аның вҽкалҽтлҽре вакыты туктатылганчы җирлек советында, Җирле ҥзидарҽнең 
сайланулы органында вазыйфа билҽҥдҽн азат итҥ; 

  3) вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашырудан даими нигездҽ азат итҥ, вҽкалҽтлҽр 
срогы туктатылганчы даими нигездҽ вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру хокукыннан 
мҽхрҥм итҥ; 

  4) җирлек советында, Җирле ҥзидарҽнең сайланулы органында аның 
вҽкалҽтлҽре срогы туктатылганчы вазыйфаларны билҽҥне тыю; 

  5) вҽкалҽтлҽр срогы туктатылганчы даими нигездҽ вҽкалҽтлҽрне ҥтҽҥне 
тыю. 

Депутатка, җирле ҥзидарҽнең сайланулы органы ҽгъзасына, җирле 
ҥзидарҽнең сайланулы вазыйфаи затына ҽлеге статьяда кҥрсҽтелгҽн җаваплылык 
чараларын куллану турында Карар кабул итҥ тҽртибе Татарстан Республикасы 
Законы нигезендҽ муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнҽ». 
 

 
                       

 
 
Советы Рҽисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Башлыгы                                         Д.В. Морозов   
                       

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введенский Бистҽсе авыл 
җирлеге Советының 
17.09.2019 ел   № 78-340                                                                                                                              
карарына 

                                                                                                                   Кушымта№ 2 
 

ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ВВЕДЕНСКИЙ БИСТҼСЕ АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ " ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ВВЕДЕНСКИЙ БИСТҼСЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ УСТАВЫНА 
ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ ТУРЫНДА «ГЫ КАРАРЫ ПРОЕКТЫНА 

ГРАЖДАННАРНЫҢ ТҼКЪДИМНҼРЕН ИСҼПКҼ АЛУ ТҼРТИБЕ. 
 
   1. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ 
турында» гы карар проектына тҽкъдимнҽр Ф. И. О. һҽм авторның яшҽҥ урыны 
турында мҽгълҥматлар кҥрсҽтеп 2019 елның 1 октябренҽ кадҽр язма рҽвештҽ 
кертелҽ. Тҽкъдимнҽр тҥбҽндҽге адрес буенча кабул ителҽ: Югары Ослан 
муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советына эшче тҿркем 
секретаре Алсуфьева Е. Ю., авыл җирлегенең мҽгълҥмат стендларында халыкка 
игълан ителгҽн кҿннҽн башлап һҽр кҿнне 8.00 дҽн 16.00 сҽгатькҽ кадҽр якшҽмбе 
кҿненнҽн кала, шимбҽ 8.00 дҽн 11.00 гҽ кадҽр. Белешмҽлҽр ҿчен Телефон: 3-11-
18 

 

 

Советы Рҽисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Башлыгы                                        Д.В. Морозов 

                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введенский Бистҽсе авыл 
җирлеге Советының 
17.09.2019 ел   № 78-340                                                                                                                              
карарына 

                                                                                                                   Кушымта№ 2 
 

ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ВВЕДЕНСКИЙ БИСТҼСЕ АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ "ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ВВЕДЕНСКИЙ БИСТҼСЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ УСТАВЫНА 
ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ ТУРЫНДА" КАРАР ПРОЕКТЫ БУЕНЧА 

ФИКЕР АЛЫШУДА ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУЫ ТҼРТИБЕ 
 

   1.  Чыгыш ясау хокукы белҽн ачык тыңлауларда катнашу ҿчен гаризалар 422591, 
Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы, Введенский Бистҽсе 
авылы, Центральная урамы, 55  йорт адресы буенча Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитеты Д. В. Морозовка шҽхсҽн яки почта аша (конвертта 
«Устав турында фикер алышу» тамгасы белҽн) бирелҽ. 
   2. Халык алдында чыгыш ясау хокукы белҽн Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советына язмача гариза биргҽн авыл халкы 
булырга мҿмкин.       
   3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык кызыксынучы 
җирлек халкы да булырга мҿмкин. 
   4. Катнашучыларны теркҽҥ халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала 
башлана. 
   5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белҽн катнашучылар гариза бирҥ 
вакытына карап чират тҽртибендҽ ҥз тҽкъдимнҽрен дҽлиллҽҥ ҿчен чакырыла. 
   6. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык 
дҽвам итҽргҽ тиеш тҥгел. 
   7. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тҽмамланганнан соң чыгыш 
ясаучыларга рҽислек итҥче рҿхсҽте белҽн сораулар бирергҽ хокуклы. 
   8. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 
тыкшынырга, аларны ҿзҽргҽ һҽм аларны ҥткҽрҥгҽ комачауларга хокуклы тҥгел. 
   9. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан ҥткҽрҥ тҽртибе бозылган 
очракта, рҽислек итҥче аларны утырыш залыннан чыгарып җибҽрҥне талҽп итҽргҽ 
хокуклы. 
 
 
Советы Рҽисе, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Башлыгы                                   Д.В. Морозов 


