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«Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

Красновидово авыл җирлеге 
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үзгәрешләр кертү турында» карар 

проекты хакында 
 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында «2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы,» 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Красновидово авыл 

җирлеге " муниципаль берәмлеге Уставының 88, 89, 90 статьялары нигезендә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл 

җирлеге Советы КАРАР чыгарды: 

 

1. № 1 кушымта нигезендә " Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Красновидово авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында «карар проектын кабул итәргә. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ««Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Красновидово авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү һәм гражданнарның аның 

турында фикер алышуларда катнашуы турында "2 нче кушымта нигезендә 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен раслау турында" карар 

проектына үзгәрешләр кертү хакында " 2006 ел, 30 декабрь, 658нче карары 

3. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Красновидово авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү 

турында " гы карар проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләргә. Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл җирлеге 

Советының 2019 елның 24 октябрендәге 126 номерлы карары белән расланган ачык 

тыңлауларны үткәрү тәртибе нигезендә гавами тыңлаулар үткәрергә. 

4. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында игълан итәргә: 

 ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Красновидово авылы, Совет урамы, 4; 

 ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Бортас авылы, Үзәк урамы, 3; 

- ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Антоновка авылы, Колхоз урамы, 9а 

йорт, һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып 

чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 
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рәсми сайтында «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Красновидово авыл җирлеге башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Красновидово авыл җирлеге Советы                                           В.П. Оленин 
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                                                                                              Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Красновидово авыл җирлеге Советының 

                                                                                              2019 елның 24октябрендәге 126 номерлы                                                                                                                               

                                                                                              Карарына 1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово 

авыл җирлеге Советы  

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Красновидово 

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 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында «2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы,» 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Красновидово авыл 

җирлеге " муниципаль берәмлеге Уставының 88, 89, 90 статьялары нигезендә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Красновидово авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә:»: 

а) 24.1 статьяга 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 

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 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 тавыш биргән 

булса, җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирде.»; 

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

аңа карата башка җаваплылык чараларын куллану " сүзләрен өстәргә»; 

в) 87 статья:1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Красновидово авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә:»: 

а) 24.1 статьяга түбәндәге эчтәлекле 9 пункт өстәргә:: 
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«9. «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 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 тавыш биргән 

булса, җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирде.»; 

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

аңа карата башка җаваплылык чараларын куллану " сүзләрен өстәргә»; 

в) 87 статьяда: 

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 пункт " сүзләрен төшереп калдырырга. 

3. Әлеге карарны Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча идарәсеннән түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында укырга кергәннән соң игълан итәргә: ТР, Кама Тамагы муниципаль 

районы, Красновидово авылы, Совет урамы, 4; 

 ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Бортас авылы, Үзәк урамы, 3; 

- ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Антоновка авылы, Колхоз урамы, 9а 

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 

         Красновидово авыл җирлеге башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Красновидово авыл җирлеге Советы                            В.П. Оленин 
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Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Красновидово авыл җирлеге Советының 

                                                                                              2019 елның 24октябрендәге 126 номерлы                                                                                                                               

                                                                                              Карарына 2 нче кушымта 

 

 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово 

авыл җирлеге»  муниципаль  берәмлеге  Уставына үзгәрешләр  кертү   һәм 

гражданнарның аның  турында  фикер алышуларда катнашуы турындагы 

карар проектына гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе 

 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Красновидово 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында карар 

проектына тәкъдимнәр Кама Тамагы районының Красновидово авыл җирлеге 

Советына түбәндәге адрес буенча кертелә: ТР, Кама Тамагы районы, Красновидово 

авылы, Мәктәп урамы, 20 йорт, яисә факс буенча 88437720413 язма рәвештә 

кушымта итеп бирелә торган үрнәк нигезендә төзәтмәләр таблицасы рәвешендә 

кертелә: 

 

№ Пункт  Карар 

проектының 

тексты  

Карар 

проектының 

авторы 

Төзәтмәләрне 

исәпкә алып, 

проектның 

тексты 

Төзәтмә авторы 

 (Ф.И.О.,адрес, 

телефон, эш, уку 

урыны) 

 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә карар игълан ителгән көннән алып 2019 елның 7 

ноябренә кадәр 8сәг.-17 сәгатькә кадәр түбәндәге адреслар буенча кабул ителә: 

ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Красновидово авылы, Совет урамы, 4 

йорт ; 

ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Бортас авылы, Үзәк  урам,3 йорт; 

ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Антоновка авылы, Колхоз урамы,9 а 

йорты; 

2. Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашу өчен гаризалар 

Красновидово авылы,Мәктәп урамы, 20 йорт адресы буенча шәхсән яисә почта 

(«Устав буенча фикер алышу» яки «гавами тыңлаулар» конверты тамгасы белән), 

шулай ук 8 (843) 77 2 04 13 факсы буенча бирелә. 

Гаризалар эш көннәрендә 8 дән 17 сәгатькә кадәр ачык тыңлаулар үткәрү 

датасына кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

3. Гражданнарның тәкъдимнәре «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Красновидово авыл җирлеге» муниципаль берәмБашкарма 

комитетында теркәлә һәм карау өчен «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 
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муниципаль районының Красновидово авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Советына тапшырыла. 


