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№   160                                  2019 елның " 8 " октябре 

 

 
             

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» карары проекты хакында» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 

статьясы, «муниципаль берәмлекләр уставларын дәүләт теркәвенә алу турында» 

2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районының Иске Күклек авыл җирлеге 

Советы нигезендә 

 

Карар: 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» карары проекты хакында» 

2.  Раслау: 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» карары проекты хакында» 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» карары проекты хакында» 

3. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

СОВЕТ СТАРОКУКЛЮКСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА  

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ИСКЕ 

КУКЛЕК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 



 

 

Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» гы карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрүне 

2019 елның 8 ноябрендә 14:00 сәгатьтә Иске Күклек мәдәният йорты бинасында, 

адресы буенча урнашкан: Татарстан Республикасы, Алабуга муниципаль районы, 

Иске Күклек авылы, Мәктәп урамы, 36 йорт, Иске Күклек мәдәният йорты 

бинасы. 

Бәяләмә халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча халыкка игълан ителергә 

тиеш. 

4. Әлеге карарны мәгълүмат стендына элү юлы белән игълан итәргә һәм 

муниципаль берәмлекнең рәсми сайтында урнаштырырга. 

 Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

Рәис А. Б. Бәхмәтов  

                                                         

                                                                           
                                                            

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Карарга № 1 кушымта  

Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл 



 

 

җирлеге Советының 2019 елның 8 

октябрендәге 160 номерлы карары  

 

Муниципаль Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү  

Иске Күклек авыл җирлеге» 

 Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

 

 

1. Уставның 5 статьясындагы 1 өлешенең 14 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:: 

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

транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу; » 

 

1. Уставның 6 статьясындагы 1 өлешенең  түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

«1. Җирлекнең җирле үзидарә органнары хокукка ия:» 

 

1. Уставның 6 статьясындагы 1 өлешенең 14 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:: 

  "14) җирлек территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннар белән мөрәҗәгать 

итү буенча эшчәнлек алып бару.; » 

 

1. Уставның 22 статьясындагы 4 өлешенең  түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

«4. «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 яшәүчеләрнең яртысыннан 

артыграгы бер үк вакытта сайлау хокукына ия булган гражданнарның бер үк 

вакытта булу мөмкинлеге булмаса, гражданнар җыены әлеге Устав нигезендә 

этаплап уздырыла, ул Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге торак пунктларында гражданнар җыенын әзерләү һәм 

уздыру тәртибе турында Нигезләмә белән расланган тәртиптә гражданнар 

җыенын үткәрү турында Карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмаган вакыт 

эчендә үткәрелә. Шул ук вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан затлар 

тавыш бирүдә киләсе этапларда катнашмый. Гражданнар җыены карары кабул 

ителгән дип санала, әгәр аның өчен тавыш биргән булса, җыенда 

катнашучыларның яртысыннан артыгы". 

 

1. Уставның 30 статьясындагы 10 өлешенең 1 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:: 

«1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерциячел 

булмаган оешма белән идарә итүдә (Россия Федерациясе субъекты муниципаль 



 

 

берәмлекләре советы идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең башка 

берләшмәләрендә, сәяси партиядә, Профсоюзда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән 

катнашудан, башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативлары, күчемсез милек хуҗалары ширкәтенең гомуми җыелышында 

катнашудан тыш) катнашудан тыш, Россия Федерациясе Президенты яки Россия 

Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы 

эшчәнлегендә түләүсез нигездә катнашудан тыш, оешманың идарә һәм ревизия 

комиссиясе, муниципаль берәмлек муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль 

милектә булган оешманы яки идарә итүне гамәлгә куючы (устав капиталында 

катнашу өлешләре) вәкаләтләрен гамәлгә кую тәртибен билгели торган 

муниципаль хокукый актлар нигезендә; федераль законнарда каралган башка 

очракларда;» 

 

1. Уставның 36 статьясындагы 5 өлешенең  түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

«5. Җирлек советы авыл җирлеге башлыгының, җирлек башкарма 

комитеты җитәкчесенең еллык эшчәнлекләре, җирлек башкарма комитеты һәм 

башка ведомство карамагындагы җирле үзидарә органнарының эшчәнлеге, шул 

исәптән җирлек Советы тарафыннан куелган мәсьәләләрне хәл итү турындагы 

отчетларын тыңлый». 

 

6. Уставның 37 статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"37 Статья. Муниципаль район Советына җирлек вәкилен сайлау 

  

1. Әгәр җирлек Советы тавыш бирүнең башка тәртибен билгеләмәсә, 

җирлек Советы депутатлары арасыннан Алабуга муниципаль районы Советына 

яшерен тавыш бирү юлы белән сайлана.  

2. Кандидат сайланган дип санала, аның өчен җирлек Советы 

депутатларының билгеләнгән саныннан яртысыннан артыгы тавыш бирде. 

3. Авыл җирлеге вәкиленең муниципаль район Советында вәкаләтләре яңа 

чакырылыш авыл җирлеге Советы эшли башлаганнан бирле туктатыла. 

4. Муниципаль район Советында җирлек вәкиленең вәкаләтләре 

вакытыннан алда туктатыла очракта: 

1) үлем; 

2) отставкалар буенча үз теләге; 

3) суд тарафыннан эшкә сәләтсез яки чикләнгән эшкә сәләтсез дип тану; 

4) суд тарафыннан хәбәрсез югалган дип танылу яки мәрхүмнәрне игълан 

итү билгесез.; 

5) судның гаепләү карары үз көченә керү; 

6) даими яшәү урынына Россия Федерациясеннән читкә чыгу; 

7) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит дәүләт гражданлыгын - 

Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы, аның нигезендә чит ил 

гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, аларга чит ил дәүләт 

гражданлыгын сатып алырга йә аларга Россия Федерациясе гражданының Россия 

Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы булмаган чит ил 

территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы башка документ алырга хокуклы, 



 

 

аның нигезендә чит ил дәүләт гражданлыгы булган Россия Федерациясе гражданы 

җирле үзидарә органнарына сайланырга хокуклы, аның нигезендә чит ил; 

8) сайлаучылар яисә депутатлар тарафыннан чакыртып алу; 

9) җирлек Советы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату; 

10) хәрби хезмәткә чакырылу яисә аны алмаштыручы альтернатив граждан 

хезмәтенә җибәрү; 

11) 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законда һәм башка 

федераль законнарда билгеләнгән чикләүләрне үтәмәү.; 

12) федераль законнарда билгеләнгән башка очракларда. 

2. Әлеге статьяның 1 өлешендәге 1-8, 10 һәм 11 пунктларында күрсәтелгән 

очракларда, җирлек Советы тарафыннан вәкаләтләрне вакытыннан алда туктату 

өчен нигез барлыкка килгән көннән алып 30 көннән дә соңга калмыйча, әгәр бу 

нигез җирлек Советы сессияләре арасында барлыкка килгән булса – шундый 

нигез барлыкка килгән көннән өч айдан да соңга калмыйча кабул ителә». 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Карарга 2 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Иске Күклек авыл җирлеге советы 

утырышы  

» 08 " октябрь, 2019 ел, № 160  

    

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» гы Карары проектына гражданнар тәкъдимнәрен һәм 

аның буенча фикер алышуларда гражданнарның катнашуы тәртибе 



 

 

 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» гы Карары проектына тәкъдимнәр түбәндәге адрес 

буенча Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советына кертелә:: Татарстан Республикасы, Алабуга муниципаль 

районы, Иске Күклек авылы, Садовая урамы, 1А йорт, язма рәвештә яки 7-48-32 

факсималь элемтә аша кушымта итеп бирелә торган үрнәк нигезендә таблица 

рәвешендә: 

 

N   

п/п 

Тәкъдимнәр 

 кертү  

инициаторы 

Кертү 

датасы 

 

Paragr

af 

,пункт 

, 

өлеш, 

мәкал

ә 

Проект

ның  

тексты 

Сүзләр 

тәкъдим 

Кертелгән  

тәкъдимнәрн

е исәпкә  

алып, 

проектның 

тексты 

   

Искәрмә 

1  2      3    4   5    6      7       8     

        

        

        

 

2. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» гы Карары проектына тәкъдимнәр эш көннәрендә 8 

сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Иске Күклек авыл җирлеге Советының» Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районының «Иске Күклек авыл җирлеге»муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында «Карары проектын рәсми 

бастырып чыгарганнан соң кабул ителә.  

3. Халык алдында тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес 

буенча бирелә:: Татарстан Республикасы, Алабуга муниципаль районы, Иске 

Күклек авылы, Садовая урамы, 1А йорт, шәхсән яисә почта («Устав буенча фикер 

алышу» конверты тамгасы белән), шулай ук 7-48-32 факсы буенча. 

4. Гражданнарның тәкъдимнәре Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге Советы хезмәткәрләре 

тарафыннан теркәлә. 

                                                             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карарга 3 нче кушымта  
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Иске Күклек авыл җирлеге советы 

утырышы  

                                                                           » 08 " октябрь, 2019 ел, № 160 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 



 

 

өстәмәләр кертү турында» карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү 

тәртибе» 

 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» карары проекты (алга таба-гавами тыңлаулар) буенча 

ачык тыңлаулар» Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында «Федераль законның 28 статьясы, Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге Советының 2018 елның 

14 декабрендәге 140 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге Советы карары 

2.  Гавами тыңлауларда үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау хокукы 

белән гавами тыңлауларны үткәрү датасына кадәр ике эш көненнән дә соңга 

калмыйча язмача гаризалар тапшырган затлар катнаша. Шул ук вакытта керү 

датасы булып, мондый тәкъдимнәр кабул итүне гамәлгә ашыручы органга 

тәкъдимнәр керү көне тора. 

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

җирлекнең барлык кызыксынган кешеләре катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркәү ачык тыңлаулар башланырга бер сәгать кала 

башлана. 

5. Халык алдында тыңлауларда җирлек башлыгы, җирлек башлыгы 

урынбасары, җирлек башлыгы тарафыннан вәкаләтле башка затлар 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 секретаре (секретариаты) сайлана. 

8. Чыгышларның эзлеклелеге һәм вакыты, карала торган мәсьәләнең 

эчтәлеген исәпкә алып, гавами тыңлауларда катнашу өчен кергән язма 

гаризаларның саны һәм башка мәсьәләләрне исәпкә алып, гавами тыңлауларны 

уздыру регламенты белән билгеләнә. 

9. Халык тыңлауларында катнашучылар чыгыш ясаганнан соң чыгыш 

ясаучыларга сораулар бирергә хокуклы. 

10.  Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртипне үтәү ачык тыңлауларда катнашу 

өчен мәҗбүри шарт булып тора. Халык тыңлауларында катнашучылар ачык 

тыңлаулар барышына тыкшынырга, аларны өзергә һәм үткәрүгә комачауларга 

хокуклы түгел.  

11.  Рәислек итүче гавами тыңлаулар алып бара һәм халык тыңлауларының 

көн тәртибендәге мәсьәләләр буенча фикер алышу тәртибен күзәтеп тора, кирәк 

булганда, утырышлар залыннан мәсьәләләр буенча фикер алышу тәртибен 

бозучыларны бетерү буенча чаралар күрергә хокуклы. 

12. Халык тыңлауларын үткәрү вакытында беркетмә алып барыла. Халык 

тыңлауларында катнашучыларның барлык искәрмәләре һәм тәкъдимнәре 

секретарьгә (секретариатка) язма рәвештә бирелә һәм гавами тыңлаулар 

беркетмәсенә теркәлә. 



 

 

13. Халык тыңлауларының беркетмәсенә рәислек итүче кул куя һәм җирлек 

Советында саклана. 

14. Гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә мәҗбүри йомгаклау 

документы булып тора, ул халык тыңлауларын уздырганнан соң җиде көннән дә 

соңга калмыйча муниципаль берәмлекнең рәсми сайтында халыкка игълан 

ителергә һәм урнаштырылырга тиеш. 

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

тәэмин итү җирлек Советы тарафыннан башкарыла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


