
 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Югары Ослан  авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге 

Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» карары проекты  

 

 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Уставын 

гамәлдәге законнарга туры китерү максатында, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль 

законның 44 статьясы һәм «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында» Татарстан Республикасы Законының 7 статьясына таянып һәм 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Уставы 

белән, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары 

Ослан авыл җирлеге Советының 05.09.2018 № 43-196, карары белән 

расланган Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлегендә 

халык алдында тыңлаулар оештыру һәм үткәрү тәртибе турында нигезләмәгә 

таянып,  

 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Советы 

КАРАР ИТТЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары 

Ослан авыл җирлеге Советының Югары Ослан муниципаль районы Югары 

Ослан авыл җирлеге Башлыгы тәкъдим иткән «Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Карары проектын хупларга, аны 

беренче укылышта кабул итәргә һәм тәкъдимнәрне, төзәтмәләрне һәм 

искәрмәләрне исәпкә алып, эшне дәвам итәргә (№1 Кушымта). 

2.  Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге 

Уставына кертелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләр буенча кергән тәкъдимнәрне 

кабул итү, исәпкә алу һәм карау буенча эшче төркем төзергә: 

17.09.2019 № 57-285 



– эш төркеме рәисе, Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл 

җирлеге Башлыгы М.Г.Зиатдинов; 

– эш төркеме секретаре, Югары Ослан муниципаль районы Югары 

Ослан авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Белова Т.П.; 

Эшче төркем әгъзалары:  

-  Корчагин Константин Владимирович - Депутат Верхнеуслонского 

избирательного округа № 5. 

- Хусаинова Дана Искандеровна –№ 1сайлау округы буенча Югары Ослан 

авыл җирлеге депутаты 

- Дунаева Галина Александровна - № 4 сайлау округы буенча Югары Ослан 

авыл җирлеге депутаты. 

   3. Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советының 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 

авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карары 

проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен расларга 

(№2 Кушымта) 

    4. Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Югары Ослан авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында» карар проекты буенча фикер алышуларда гражданнарның катнашу 

тәртибен расларга (№3 Кушымта) 

    5. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары 

Ослан авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр буенча ачык 

тыңлауларны 3 октябрь көнне 10.00 сәгатьтә Югары Ослан авыл җирлеге 

Башкарма комитеты бинасында Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 54 йорт 

адресы буенча үткәрергә. 

   6. Эшче төркемгә Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл 

җирлеге Советына кергән тәкъдимнәрне гомумиләштерергә һәм аларны 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Советына 

карауга кертергә. 

    7. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында, Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм авыл 

җирлегенең мәгълүмат стендларында урнаштырырга. 

     8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

 

 

 

 

 

 

Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Югары Ослан авыл җирлеге Башлыгы                  М.Г.Зиатдинов 

                             

                       

      

 



 
                                                                        

                                                                            

Югары Ослан муниципаль районы  

Югары Ослан авыл җирлеге 

Советының  

2019 елның 17 сентябрь кабул ителгән 

№ 57-285 карарына  

                                        № 1 Кушымта.  

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 

    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 түбәндәге эчтәлекле абзац 

өстәргә: 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 

25.1 статьясында каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлектә 

яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия яртысыннан артыграгы катнашуда 

вәкаләтле. Торак пунктта әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия 

кешеләрнең яртысыннан артыгы бер үк вакытта уртак булу мөмкинлеге 

булмаса, торак пунктта гражданнар җыены гражданнар җыенын үткәрү 

турында Карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмаган вакытта этаплап 

уздырыла. Шул ук вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан затлар 

тавыш бирүдә киләсе этапларда катнашмый. Гражданнар җыены карары 

кабул ителгән дип санала, әгәр аның өчен тавыш бирсәләр җыенда 

катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш биргән»; 

       3. Уставының 24 статьясының 7 пунктында «муниципаль вазыйфаны 

биләүче башка зат» «муниципаль вазыйфаны биләүче башка затлар» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

       4 Уставының 29 статьясының 8 пунктының киләсе редакциядә бәян 

итәргә: 

«8. Әлеге статьяның 7 өлеше нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә 

"коррупциягә каршы тору турында" 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы Федераль закон, "дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм 

башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен 

тикшереп тору турында" 2012 елның 3 декабрендәге №230-ФЗ  Федераль 

закон, "аерым категория затларның аерым категорияләренә аерым категория 

затларның керемнәренә туры килүен тикшерү турында" 2013 елның 7 

маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, " аерым категория затларның 

счетларын ачарга һәм төзергә), Татарстан Республикасы Президенты тиешле 

карар кабул итәргә вәкаләтле җирлек Советына депутат, җирле үзидарәнең 



сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты 

вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә әлеге затларга карата башка 

җаваплылык чараларын куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итә. 

Әлеге статьяның 7 өлеше нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә 

"коррупциягә каршы тору турында" 2008 елның 25 декабрендәге №273-ФЗ 

номерлы Федераль закон, "дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм 

башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен 

тикшереп тору турында" 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы 

Федераль закон, "аерым категория затларның аерым категорияләренә аерым 

категория затларның керемнәренә туры килүен тикшерү турында" 2013 

елның 7 маендагы №79-ФЗ   Федераль закон, " аерым категория затларның 

счетларын ачарга һәм төзергә), Татарстан Республикасы Президенты тиешле 

карар кабул итәргә вәкаләтле җирлек Советына депутат, җирле үзидарәнең 

сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты 

вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә әлеге затларга карата башка 

җаваплылык чараларын куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итә. 

Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяда күрсәтелгән 

җаваплылык чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә». 

 

 

 

Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Югары Ослан авыл җирлеге Башлыгы                  М.Г.Зиатдинов 

                             

 

 

 

 

     

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

                                               



                                               
Югары Ослан муниципаль районы  

Югары Ослан авыл җирлеге 

Советының  

2019 елның 17 сентябрь кабул ителгән 

№ 57-285 карарына  

                                                                                                   № 2 Кушымта  

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЮГАРЫ ОСЛАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЮГАРЫ ОСЛАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ 

КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ ТУРЫНДА» КАРАРЫ 

ПРОЕКТЫНА ГРАЖДАННАРНЫҢ ТӘКЪДИМНӘРЕН ИСӘПКӘ АЛУ 

ТӘРТИБЕ 

 

  1. Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге 

Советының «Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеген 

төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карар проектына 

тәкъдимнәр 2019 елның 2 октябренә кадәр, Ф. И. О. һәм авторның яшәү 

урыны турындагы мәгълүматларны күрсәтеп, язма рәвештә кертелә. 

Тәкъдимнәр түбәндәге адрес буенча кабул ителә: 422570, Югары Ослан 

авылы, Чехов урамы, 54 йорт, Югары Ослан муниципаль районы Югары 

Ослан авыл җирлеге Советына эшче төркем секретаре Белова Т. П. авыл 

җирлегенең мәгълүмат стендларында халыкка игълан ителгән көннән башлап 

һәр көнне 8.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр якшәмбе көненнән кала, шимбә 8.00 

дән 11.00 гә кадәр. Белешмәләр өчен Телефон: 2-18-73 

 

 

Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Югары Ослан авыл җирлеге Башлыгы                               М. Г. Зиатдинов 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 



                                                                

Югары Ослан муниципаль районы  

Югары Ослан авыл җирлеге 

Советының  

2019 елның 17 сентябрь кабул ителгән 

№ 57-285 карарына  

                                                                                                                   № 3Кушымта 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЮГАРЫ ОСЛАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЮГАРЫ ОСЛАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ 

КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ ТУРЫНДА» КАРАР 

ПРОЕКТЫ БУЕНЧА ФИКЕР АЛЫШУДА ГРАЖДАННАРНЫҢ 

КАТНАШУ ТӘРТИБЕ 

 

            1. Халык тыңлауларында катнашу өчен гаризалар 422570, Югары 

Ослан авылы, Чехов урамы, 54 йорт адресы буенча Югары Ослан 

муниципаль районы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл 

җирлеге башкарма комитетына Т. П. Беловага шәхсән яки почта аша 

(конвертта «төзекләндерү Кагыйдәләре турында фикер алышу» тамгасы 

белән) бирелә. 

    2. Халык алдында чыгыш ясау хокукы белән Югары Ослан 

муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Советына язмача гариза 

биргән авыл халкы чыгыш ясый ала.      

     3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык 

кызыксынучы җирлек халкы да булырга мөмкин. 

     4. Катнашучыларны теркәү халык тыңлаулары башланганчы 30 

минут кала башлана. 

     5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар 

гариза бирү вакытына карап чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү 

өчен чакырыла. 

     6. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан 

артык дәвам итәргә тиеш түгел. 

     7. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң 

чыгыш ясаучыларга рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

     8. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының 

барышына тыкшынырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга 

хокуклы түгел. 

    9. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан үткәрү тәртибе 

бозылган очракта, рәислек итүче аларны утырыш залыннан чыгарып 

җибәрүне таләп итәргә хокуклы. 

 

Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Югары Ослан авыл җирлеге Башлыгы                               М. Г. Зиатдинов 


