
 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык 

авыл җирлеге Советы 

 КАРАРЫ 

 

“17” октябрь  2019 ел                                                                                               № 114 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы “Олы Салтык 

авыл җирлеге муниципаль берәмлеге” 

Уставына үзгәрешләр кертү турында 

карар проекты турында» 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

маддәсе, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 маддәсе, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Салтык авыл 

җирлеге  муниципаль берәмлеге Уставының 88, 89, 90 матдәләре  нигезендә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Салтык 

авыл җирлеге  муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында  карар 

проектын кабул итәргә, 1номерлы  кушымта нигезендә. 

2. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында карар проекты хакында «Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык 

авыл җирлеге Советы карарына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен” 

2 нче кушымта нигезендә расларга. 

3. 2019 елның 7 ноябрендә Олы Салтык авылы мәдәният йорты бинасында  

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча 

ачык тыңлаулар билгеләргә. Ачык тыңлауларны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге Советының 2018 елның 20 

нче сентябрендәге 80 номерлы карары белән расланган ачык тыңлаулар үткәрү 

тәртибе нигезендә  үткәрергә. 



4. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

халыкка җиткерергә: 

-  ТР, Кама Тамагы районы, Олы Салтык авылы, Свердлов урамы, 126 йорт; 

- ТР, Кама Тамагы районы, Даныш авылы, Кооператив урамы, 71 йорт; 

- ТР, Кама Тамагы районы, Олы Мәрәтхуҗа авылы,Ленин урамы, 61 нче йорт, 

һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет»мәгълүмат-

телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге Советы Рәисе                              Х.Х. Ибәтов 

  



 

Татарстан Республикасы  Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл    җирлеге 

Совет карарына1 нче кушымта                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  2019 елның  17 нче октябре   №114                                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Салтык 

авыл җирлеге муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү проекты 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Олы Салтык 

авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү турында» 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

маддәсе, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 маддәсе, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Салтык авыл 

җирлеге  муниципаль берәмлеге Уставының 88, 89, 90 матдәләре  нигезендә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык 

авыл җирлеге  муниципаль берәмлеге Уставына түбәндәге үзгәрешләр кертергә:»: 

а) 24.маддәсенә  түбәндәге эчтәлекле 9 пункт өстәргә:: 

«9. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

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

законның 25.1 маддәсендә  каралганча гражданнар җыены торак пункт яки җирлектә 

яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия булган  граңданнарның яртысыннан артыграгы 

катнашуы вәкаләтле.  Торак пунктта әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия 

кешеләрнең яртысыннан артыгы бер үк вакытта бергә булу мөмкинлеге булмаса, 

әлеге Устав нигезендә гражданнар җыены гражданнар җыенын үткәрү турында 

карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмыйча, 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 җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш биргән булса.»; 



б) 32 маддәнең  9 пунктында «җирлек Советы депутаты» сүзләреннән соң 

«яисә аңа карата башка җаваплылык чараларын куллану " сүзләрен өстәргә»; 

в) 87 маддәдә: 

1 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1. Муниципаль финанс контроле авыл җирлеге бюджетыннан физик затларга 

башка түләүләр буенча гавами норматив йөкләмәләр һәм йөкләмәләр бирә торган 

хокукый актлар, шулай ук муниципаль контрактлар, бюджеттан акча бирү турында 

килешүләр (килешүләр) шартларын үтәүне тәэмин итү максатларында гамәлгә 

ашырыла.»; 

2. пунктта «бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

3 пунктта "вазыйфаи затлар»  сүзләрен төшереп калдырырга. 

3. Әлеге карарны Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча идарәсеннән  алынганнан соң түбәндәге адреслар буенча 

урнашкан мәгълүмат стендларында халыкка игълан итәргә: 

-  ТР, Кама Тамагы районы, Олы Салтык авылы, Свердлов урамы, 126 йорт;             

- ТР, Кама Тамагы районы, Даныш авылы, Кооператив урамы, 71 йорт;                         

- ТР, Кама Тамагы районы, Олы Мәрәтхуҗа авылы,Ленин урамы, 61 нче йорт, һәм 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып 

чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге Советы Рәисе                         Х.Х. Ибәтов 

  



 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге  

Совет карарына 2 нче кушымта 

2019 елның  17 октябре   №114 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

керту турында» Карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу 

тәртибе һәм гражданнарның   фикер алышуда катнашуы 

 

1. "Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы 

Салтык авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында 

карар проектына тәкъдимнәр Кама Тамагы районының Олы Салтык авыл җирлеге 

советына түбәндәге адрес буенча кертелә: Татарстан Республикасы, Кама Тамагы 

районы, Олы Салтык авылы, Х.Такташ  урамы., 132 нче йорт, яисә 8(84377) 35-8-19 

факсы буенча, язма рәвештә, өстәмәләр таблицасы рәвешендә, түбәндәге үрнәк 

буенча: 

 Пункт Карар 

проекты 

тексты 

Автор 

проекты 

тесты 

төзәтмәләрне 

исәпкә алып 

төзәтмә авторы 

(Ф. И.О, адресы, 

телефон, эш, уку 

урыны) 

 

     

 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә 201 9 елнын  6  нчы ноябренә  кадәр 8дән 17 

сәгатькә кадәр ,түбәндәге  адреслар буенча билгеләнгән  мәгълүмат стендларында 

карар игълан ителгән көннән башлап кабул ителә. 

2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча бирелә: 

ТР, Кама Тамагы районы, Олы Салтык авылы, Х. Такташ урамы., 132нче йорт, 

шәхсән яисә почта аша  («Устав турында фикер алышу» яисә «ачык тыңлаулар» 

тамгасы белән  конвертта), шулай ук 8(84377)35-8-19 факсы буенча. 

Гаризалар эш көннәрендә ачык тыңлауларын үткәрү датасына кадәр 7 көннән 

дә соңга калмыйча 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул ителә. 

3. Гражданнарның тәкъдимнәре "Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Олы Салтык авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетында теркәлә һәм карау өчен" Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Олы Салтык авыл җирлеге»муниципаль берәмлеге 

Советына тапшырыла. 

 


