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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Югары Субаш 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм 

естэмэлэр керту турында " карар проекты турында

Россия Федерациясендэ жирле узидарз оештырунын гомуми принциплары 
турында» 2003 елнын 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 
(сонгы узгэрешлэр бел эн), «Татарстан Республикасында жирле узидарз 
турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы нигезендэ, Россия Федерациясе Юстиция 
министрлыгыньщ Татарстан Республикасы буенча идарэсенец 1999 елнын 16 
августындагы 02-670ЭП0 номерлы бэялэмэсен ейрэнеп, Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районыныц «Югары Субаш авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставыныц 79,80,81 статьясы нигезендэ Югары 
Субаш авыл жирлеге:
1. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Югары Субаш 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турында» гы карар проектын (1 нче кушымта) хупларга.
2. Муниципаль берэмлек Уставына кергэн тэкъдимнэрне исэпкэ алу, 
гомумилэштеру Ьэм карау буенча эшче теркем тарафыннан Югары Субаш 
авыл жирлеге Советы депутатлары Ьэм гражданнар тэкъдимнэрен Югары 
Субаш авыл жирлеге Советы утырышында карау ечен Уставка узгэрешлэр 
Ьэм естэмэлэр керту мэсьэлэсе буенча ейрэну Ьэм гомумилэштеру эшен 
дэвам иту турында карар кабул ителде.
3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын «Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге 
Советыиын «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы» Югары 
Субаш авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм 
естэмэлэр керту Ьэм гражданнарныц аныц турында фикер алышуларда 
катнашуы турында "карары проектына гражданнар тэкъдимнэрен исэпкэ алу 
тэртибен раслау хакында" 2006 ел, 30 декабрь, 658нче карары (Кушымта №

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын «Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге
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Советыныц «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы» Югары 
Субаш авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр йэм 
естэмэлэр керту турында "карары проекты буенча ачык тыцлаулар уткэру 
тэртибен раслау хакында" 2007 ел, 3 нче кушымта)
5. Уставка узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту буенча гражданнар 
тэкъдимнэре, Югары Субаш авылы, Ленин урамы, 2 нче йорт адресы буенча, 
Ф.и. турында, туган елы, яшэу адресы курсэтелеп, эш теркеменэ язмача 
жибэрелэ дип билгелэргэ. Башкарма комитет житэкчесе урынбасары эш 
кеннэрендэ 8.00 дэн 16.00 сэгатькэ кадэр.
6. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш 
авылы, Ленин урамы, 2 нче йорт адресы буенча урнашкан «Югары Субаш 
авыл жирлеге «муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турында» карар проекты буенча ачык тыцлаулар билгелэргэ. Халык 
тынлауларын уткэру датасы: 14.10.2019 ел, 13.00 сэг.
7. Олеге карарны Балтач муниципаль районынын рэсми сайтында урнаштыру 
юлы белэн игълан итэргэ baltasi.tatar.ru Югары Субаш авыл жирлегенен 
мэгълумат стендларында да.
8. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.

Р. Б. Вафин



Кушымта № 1
Югары Субаш авыл жирлегенен, 
Совет карарына 
№111, 18.09.2019.

Муниципаль берэмлек Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмзлэр керту 
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы " Югары

Субаш авыл жирлеге»

1 .Уставный 5 статьясындагы 9 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ::

«9) жирлек территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэрен раслау, аларыын, 
утэлешен контрольдэ тоту, курсэтелгэн Кагыйдэлэр нигезендэ жирлек 
территориясен тозеклэндеруне оештыру.;»;

2. Уставный 5 статьясындагы 14 пунктын яца редакциялэр бзян итэргэ:
«14) каты коммуналь калдыкларны жыю (шул исэптэн аерым туплау)

Ьэм транспортлау эшчэнлеген оештыруда катнашу;»;
3. Уставный 6 статьясындагы 12 пункты уз кочен югалткан дип танырга
4. Уставньщ 6 статьясындагы 14 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян 

итэргэ::
"14) жирлек территориясендэ яшэуче хужасыз хайваннар белэн 

морэжэгать иту буенча эшчэнлек алып бару.;»;
5. Уставный 65 статьясындагы 3 пунктын яна редакциядэ бэян итэргэ:
"8. «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми

принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законный 25.1 статьясында каралган гражданнар жыены анда торак 
пункт яки жирлектэ яшэучелэрнец сайлау хокукына ия яртысыннан 
артыграгы катнашу да вэкалэтле. Торак пунктта элеге торак пунктта 
яшэучелэрнен яртысыннан артыгы бер ук вакытта сайлау хокукына ия булган 
гражданнарнын бер ук вакытта булу мемкинлеге булмаса, гражданнар 
жыены элеге Устав нигезендэ этаплап, Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм уткэру тэртибе турында Нигезлэмэ белэн 
расланган тэртиптэ гражданнар жыенын уткэру турында Карар кабул ителгэы 
кеннэн бер айдан да артмаган вакытта уздырыла. Шул ук вакытта элек 
гражданнар жыенында катнашкан затлар тавыш бирудэ килэсе этапларда 
катнашмый. Жыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актлар 
булып тора, жирлек башлыгы тарафыннан имзалана Ьэм Татарстан 
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына 
кертелергэ тиеш".

6. Уставный 47 статьясындагы 4 пунктчасына тубэндэге абзац естэргэ::
«- каты коммуналь калдыкларны жыю (шул исэптэн аерым туплау) Ьэм

транспортлау эшчэнлеген оештыруда катнаша;;»;



7. Уставный 47 статьясындагы 5 пунктчасыныц 24 абзацын тубэндэге 
редакциядэ бэян итэргэ::

«- жирлек территориясендз яшэуче хужасыз хайваннар белэн 
мерэжзгать иту буенча эшчзнлек алып бара.;»;

8. Уставный 65 статьясындагы 3 пунктын яца редакциядэ бэян итэргэ:
«3)гамэлгэ куючысы муниципаль берэмлек булган оешмаларньщ

хокукый статусын билгели торган кеше йэм граждан хокукларына, 
иреклэренэ Ьэм бурычларына кагылышлы муниципаль норматив хокукый 
актлар, шулай ук жирле узидарэ органнары арасында тезелэ торган 
килешулэр массакулэм мэгълумат чараларында,» Татарстан Республикасы 
хокукый мэгълумат рэсми порталы " интернет-ресурсында рэсми басылып 
чыкканнан сон уз кеченэ керэ. http://pravo.tatarstan.ru, яисэ халыкка хэбэр иту 
юлы белэн Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц рэсми 
сайтында урнаштыру http://baltasi.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге территориясендз 
урнаштырылган мэгълумат стендларына урнаштыру юлы белэн башкарыла.

Муниципаль хокукый актны яисэ жирле узидарэ органнары арасында 
тезелгэн Килешуне рэсми рэвештэ халыкка игълан иту дип аныц интернет- 
ресурста тулы текстын «Татарстан Республикасы Хокукый мэгълуматнын 
рэсми порталы» ныц беренче басмасы санала http://pravo.tatarstan.ru яки 
Балтач муниципаль районыньщ рэсми сайтында http://baltasi.tatarstan.ru 
шулай ук, Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл ж;ирлеге 
территориясендз урнаштырылган мэгълумат стендларына урнаштыру 
турында Карар кабул ителде.

Муниципаль хокукый актныц тулы тексты рэсми челтэр басмасында 
басылып чыккан очракта (урнаштырылган), аныц кулэмле график Ьэм 
таблица кушымталары басма матбугатта китерелмэскэ мемкин.».

9. Уставны тубэндэге эчтэлекле VIII булек естэргэ
"VIII башлыгы. МУНИЦИПАЛЬ XE3M0T УЗУ Ь0М МУНИЦИПАЛЬ 

ВАЗЫЙФАЛАРНЫ БИЛ0У
51 Статья. Гомуми нигезлэмэлэр
1. Муниципаль хезмэт-Муниципаль хезмэт вазыйфаларында даими 

нигездэ хезмэт килешуе (контракт) тезу юлы белэн билгелэнгэн 
хезмэткэрлэрнец йенэри эшчэнлеге.

2. Муниципаль хезмэт вазыйфалары Татарстан Республикасы законы 
белэн расланган Татарстан Республикасында муниципаль хезмэт 
вазыйфалары реестры нигезендэ муниципаль хокукый актлар белэн 
билгелэнэ.

3. Муниципаль хезмэтне финанслау жирлек бюджеты хисабына 
башкарыла.

4. Россия Федерациясе дэулэт телен белуче гражданнар муниципаль 
хезмэткэ тигез керэ ала, анын ж;енесенэ, расасына, миллэтенэ, чыгышына, 
миллэтенэ, молкэти Ьэм вазыйфаи хэленэ, яшэу урынына, дингэ 
менэсэбэтенэ, инануларына, жэмэгать берлэшмэлэренэ каравына, шулай ук
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муниципаль хезмэткэрнен профессиональ Ьэм эшлекле сыйфатларына бэйле 
булмаган башка шартларга ия.

Ьенэри белем дэрэжэсенэ, муниципаль хезмэт стажына яисэ 
муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен кирэк булган эзерлек юнэлеше 
буенча эш стажына квалификация талэплэре муниципаль хезмэт 
вазыйфаларын билэу ечен типлаштырылган квалификация талэплэре 
нигезендэ муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ, алар муниципаль 
хезмэт вазыйфалары классификациясе нигезендэ Татарстан Республикасы 
законы белэн билгелэнэ.

Вазыйфаи бурычларны утэу ечен кирэк булган белемнэргэ Ьэм 
кунекмэлэргэ квалификация талэплэре муниципаль хезмэткэрнец Ьенэри 
хезмэт эшчэнлеге теренэ Ьэм аньщ вазыйфаи Инструкциясе белэн билгелэнэ. 
Муниципаль хезмэткэрнен вазыйфаи Инструкциясе белэн шулай ук 
белгечлеккэ, эзерлек юнэлешенэ квалификация талэплэре каралырга момкин.

Муниципаль хезмэт вазыйфасы
1. Муниципаль хезмэт вазыйфасы - жирле узидарэ органында, жирлек 

сайлау комиссиясе аппаратында, жирле узидарэ органы, сайлау комиссиясе 
вэкалэтлэрен утэуне тээмин иту буенча билгелэнгэн вазыйфалар даирэсе 
нигезендэ барлыкка килэ торган вазыйфа.

53 Статья. Муниципаль хезмэткэр, Муниципаль вазыйфаны билэуче зат
1. Муниципаль вазыйфаларны билэуче затлар-жирле узидарэнен 

сайланулы вазыйфаи затлары.
2. Муниципаль хезмэткэр-федераль законнар Ьэм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендэ муниципаль хокукый актларда 
билгелэнгэн тэртиптэ, жирлекнец жирле бюджеты акчалары исэбеннэн 
тулэнэ торган акчалата хезмэт вазыйфасы буенча вазыйфаларны башкаручы 
граждан.

3. Жщрле узидарэ органнары, жирлек сайлау комиссиясе эшчэнлеген 
техник тээмин иту буенча вазыйфаларны башкаручы затлар муниципаль 
хезмэт вазыйфаларын билэми Ьэм муниципаль хезмэткэрлэр булып тормый.

54 Статья. Муниципаль хезмэткэрнен хокуклары Ьэм бурычлары
1. Муниципаль хезмэткэр хокуклы:
1) муниципаль хезмэтнец билэгэн вазыйфасы буенча аньщ хокукларын 

Ьэм бурычларын билгели торган документлар, вазыйфаи бурычларны утэу 
сыйфатын бэялэу критерийлары Ьэм хезмэт буенча алга таба усу шартлары
белэн танышу.;

2) вазыйфаи бурычларны утэу ечен кирэкле оештыру-техник шартлар
белэн тээмин иту;;

3) хезмэт очен тулэу Ьэм хезмэт законнары, Муниципаль хезмэт 
турындагы законнар Ьэм хезмэт килешуе (контракт) нигезендэ башка 
тулэулэр);

4) Эш (хезмэт) вакытыныц нормаль дэвамлылыгын билгелэу, ял кеннэре 
Ьэм эшлэми торган бэйрэм кеннэре, шулай ук ел саен тулэнэ торган ял 
кеннэре биру белэн тээмин ителэ торган ял;



5) вазыйфаи бурычларны утэу ечен кирэкле мэгълуматны Ьэм 
материалларыы билгелэнгзн тэртиптэ алу, шулай ук жирле узидарэ органы, 
жирлек сайлау комиссиясе эшчэнлеген камиллэштеру турында тэкъдимнэр 
керту ечен;

6) уз инициативасы буенча муниципаль хезмэтнен вакантлы вазыйфасын 
билэугэ конкурста катнашу;

7) жирлекнец муниципаль хокукый акты нигезендэ жирлек бюджеты 
хисабына естэмэ Ьенэри белем алу;;

8) якларга уз шэхси мэгълуматлар;
9) Уз эшенен барлык материаллары, Ьенэри эшчэнлек турында 

бэялэмэлэр Ьэм аларны шэхси эшенэ керткэнче башка документлар белэн 
танышу, шулай ук шэхси эшкэ язма ацлатма биру ечен;

10) Ьенэр берлеклэре тезу хокукын да кертеп, уз хокукларын, социапь- 
икътисадый Ьэм Ьенэри мэнфэгатьлэрен яклау ечен берлэшмэ;

11) хезмэт законнары нигезендэ индивидуаль хезмэт бэхэслэрен карау, 
муниципаль хезмэттэ уз хокукларын Ьэм законлы мэнфэгатьлэрен яклау, шул 
исэптэн судка шикаять бируне дэ кертеп;

12) Россия Федерациясе законнары нигезендэ пенсия белэн тээмин иту.
2. Муниципаль хезмэткэр, контракт буенча жирле администрация 

башлыгы вазыйфасын билэуче муниципаль хезмэткэрдэн тыш, эгэр дэ бу 
мэнфэгатьлэр конфликты китереп чыгармаса Ьэм «Россия Федерациясендэ 
муниципаль хезмэт турында»2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы 
Федераль законда башкача каралмаган булса, яллаучы (эш бируче) вэкиленэ 
(эш бируче) алдан язмача хэбэрнамэ белэн башка тулэуле эшне башкарырга 
хокуклы.

3. Муниципаль хезмэткэр бурычлы:
1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел 

законнарны, федераль законнарны, Россия Федерациясенец башка норматив 
хокукый актларын, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан 
Республикасы законнарын Ьэм башка норматив хокукый актларын, элеге 
Уставны Ьэм жирлекнец башка муниципаль хокукый актларын утэргэ Ьэм 
аларныц утэлешен тээмин итэргэ.;

2) вазыйфа йоклэмэлэрен вазыйфаи инструкция нигезендэ утэргэ;
3) вазыйфа йоклэмэлэрен башкарганда, расасына, миллэтенэ, теленэ, 

дингэ менэсэбэтенэ Ьэм башка шартларга бэйсез рэвештэ, кеше Ьэм 
гражданныц хокукларын, иреклэрен Ьэм законлы мэнфэгатьлэрен, шулай ук 
оешмаларныц хокукларын Ьэм законлы мэнфэгатьлэрен утэргэ;

4) жирле узидарэ органында, жирлек сайлау комиссиясе аппаратында 
билгелэнгзн эчке хезмэт тэртибе кагыйдэлэрен, вазыйфаи инструкцияне, 
хезмэт мэгълуматы белэн эшлэу тэртибен сакларга;

5) ярдэм итэргэ, квалификация дэрэжэсен, кирэкле, тиешенчэ башкару 
ечен вазыйфаи бурычларны;

6) дэулэт серен Ьэм федераль законнар белэн саклана торган бутэн 
серне тэшкил итуче белешмэлэрне, шулай ук вазыйфа йоклэмэлэрен утэугэ 
бэйле рэвештэ аца танылган булган белешмэлэрне, шул исэптэн



гражданнарнын, шзхси тормышына Ьэм сэламэтлегенэ кагылышлы яисэ 
аларнын намусына Ьэм абруена кагылучы белешмэлэрне читлэштермэскэ;;

7) дэулэт Ьэм муниципала милекне, шул исэптэн ана вазыйфаи 
бурычларны утэу ©чей бирелгэн мелкэтне сакларга.;

8) Россия Федерациясе законнарында каралган тэртиптэ узе Ьэм уз 
гаилэсе эгьзалары турында белешмэлэр бирергэ;

9) яллаучы (эш бируче) взкиленэ Россия Федерациясе
гражданлыгыннан чыккан кенне Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыгу 
турында яисэ чит дэулэт гражданлыгын алган конне чит ил гражданлыгы алу 
турында хэбэр итэргэ;

10) федерала законнар белэн билгелэнгэн чиклэулэрне утэргэ, 
йоклэмэлэрне утэргэ, та1юларна1 бозмаска;

11) эшкэ алуча1 (эш бируче) вэкиленэ вазифаи бурв1чларнв1 

башкарганда мэнфэгаталэр каршылыгына китерергэ момкин булган шэхси 
кызыксынучанлык турашда язма рэвештэ хэбэр итэргэ Ьэм мондый 
конфликтна! булдырмау буенча чаралар курергэ.

4. Муниципала хезмэткэр элеге законсыз йеклэмэне утэргэ хокукла1 

тугел. Тиешле ж;итэкчедэн йоклэмэ алашганда, муниципала хезмэткэр 
фикеренчэ, хокуксыз, муниципала хезмэткэр бу йеклэмэне биргэн житэкчегэ, 
федерала законнар Ьэм Россия Федерациясенен башка норматив хокукый 
актларат, Татарстан Республикаса1 законнары Ьэм башка норматив хокукатй 
актлары, муниципала хокукаш актлар нигезлэмэлэрен курсэтеп, элеге 
йеклэмэне утэгэндэ бозылырга мемкин булган житешсезлекне язма рэвештэ 
нигезлэргэ тиеш. Элеге йеклэмэ житэкчесе тарафашнан язмача расланган 
очракта, муниципала хезмэткэр ана! утэудэн баш тартафга тиеш. Хокуксыз 
йеклэмэ утэлгэн очракта Ьэм бу йеклэмэне биргэн житэкче Россия 
Федерациясе законнара! нигезендэ жаваплаг

55 Статья. Муниципаль хезмэткэргэ бирелэ торгаи гарантиялэр
1. Муниципала хезмэткэргэ гарантия л энэ:
1) вазашфаи инструкция нигезендэ аларнащ вазашфаи бурашлараш 

утэуне тээмин итэ торган эш шартларат;
2) акчалата тотуна1 уз вака1ташда Ьэм тула1 кулэмдэ алу хокукы;
3) Эш (хезмэт) вака1тынащ нормала дэвамлашаггаш билгелэу, ял 

кеннэре Ьэм эшлэми торган бэйрэм кеннэре, шулай ук ел саен тулэнэ торган 
ял кеннэре биру белэн тээмин ителэ торган ял;

4) муниципала хезмэткэргэ Ьэм анащ гаилэ эгъзалараша медицина 
хезмэте курсэту, шул исэптэн муниципала хезмэткэр пенсиягэ чапскач та;

5) тиешле еллар эшлэгэн ечен Ьэм инвалидлыкка бэйле рэвештэ пенсия 
белэн тээмин иту, шулай ук анащ вафат булган очракта муниципала 
хезмэткэрнен гаилэ эгъзалараш пенсия белэн тээмин иту.;

6) вазыйфаи бурашлараш утэугэ бэйле рэвештэ муниципаль 
хезмэткэрнен сэламэтлегенэ Ьэм мелкэтенэ зыян китергэн очракка мэжбури 
дэулэт иминияте;

7) муниципаль хезмэткэрлэргэ узган чорда яисэ анын туктатылганнан 
сон, эмма вазыйфаи бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ килеп туган авырган



яисэ эшкэ яраклылыгын югалткан очракта, мэжбури дэулэт социаль 
иминиятлэштеруе;;

8) федераль законнарда билгелэнгэн очракларда, тэртиптэ Ьэм 
шартларда муниципаль хезмэткэрне Ьэм аныц гаилэ эгьзаларын кечлзудэн, 
янаулардан Ьэм башка хокуксыз гамэллэрдэн саклау.

2. Жирле узидарэ органы, жирлек сайлау комиссиясе ябылуга яки 
жирле узидарэ органы, жирлек сайлау комиссиясе аппараты хезмэткзрлэре 
штаты кыскартылуга бэйле рэвештэ муниципаль хезмэткзр белэн хезмэт 
килешуе езелгэндэ муниципаль хезмэткэргэ оешма хезмэткзрлэре штаты 
кыскартылуга яки кыскартылуга бэйле рэвештэ эштэн азат ителгэн очракта 
хезмэт законнары белэн билгелэнгэн гарантиялэр бирелэ.

3. Татарстан Республикасы законнары белэн муниципаль 
хезмэткэрлэргэ естэмэ гарантиялэр бирелергэ мемкин

56 Статья. Муниципаль хезмэткэрнен дисциплинар жаваплылыгы

1. Дисциплинар жинаять кылган ечен - муниципаль хезмэткэрнен узенэ 
йеклэнгэн хезмэт вазыйфаларын утэмэве яки тиешенчэ утэмэве очен яллаучы 
(эш бируче) вэкиле тубэндэге дисциплинар жэза кулланырга хокуклы:

1) кисэту;
2) шелтэ;
3) тиешле нигезлэр буенча муниципаль хезмэттэн азат иту.
2. Дисциплинар жинаятькэ юл куйган муниципаль хезмэткзр 

вакытлыча (эмма бер айдан да артык тугел), анын дисциплинар 
жаваплылыгы турындагы мэсьэлэне хэл иткэнче, вазыйфаи бурычларын 
утэудэн, акчалата эчтэлекне саклау белэн эштэн азат ителергэ мемкин. 
Муниципаль хезмэткэрне вазыйфаи бурычларны утэудэн читлэштеру бу 
очракта муниципаль хокукый акт белэн башкарыла.

3. Дисциплинар Жэзаларны куллану Ьэм алу тэртибе хезмэт законнары 
белэн билгелэнэ.».
10. Уставныц 81 статьясындагы 3 пунктчасын тубэндэге эчтэлекле 3.1 
пунктчасы белэн естэргэ::
«3.1. Жирлек уставы, жирлек уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту 

турында муниципаль хокукый акт Россия Юстиция министрлыгы 
порталындагы «Россия Федерациясендэ норматив хокукый актлар» дэулэт 
теркэвеннэн сон рэсми бастырып чыгарылырга (халыкка игълан ителергэ) 
тиеш (http://pravo-minjust.ru, Ьнр://право-минюст.рф теркэлу челтэр басмасы 
сыйфатында: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).».

11. VIII-XV башлары IX-XVI башлары дип санарга мемкин.
12. Уставныц 51-81 маддэлэрен 57-87 статьялар дип санарга.

http://pravo-minjust.ru


Кушымта № 2 
Югары Субаш авыл жирлегенен, 

Совет карарына 
№ 111, 18.09.2019.

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге 
Советыныц «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Югары Субаш авыл 

жирлеге «муниципаль берэмлеге Усгавына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында» гы 
карары проекты Ьэм гражданнарньщ анын буенча фикер алышуларда катнашуы

турында.тэртибе

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге 
Советыныц «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Югары Субаш авыл 
жирлеге «муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр кергу турында» гы 
Карары проектьтна такъдимнэр Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге 
советына тубэндэге адрес буенча кертелэ : Югары Субаш авыл жирлеге, Балтач муниципаль 
районы. Югары Субаш авыл жирлеге Югары Субаш авыл жирлеге башкарма комитеты 
житэкчесе урынбасары кабинетьтна, эш коннэрендэ 8.00 еэгатьтэн 16.00 еэгатькэ кадэр 
язмача формада.

Тэкьдимнэр эш коннэрендэ махсус мэгьлумат стендлары урнаштырылган кеннэн атып бер 
ай эчендэ 8.00 дэн 16.00 еэгатькэ кадэр кабул ителэ.

2. Хапык апдында тынлауларда катнашу очен гаризалар тубэндэге адрес буенча бирелэ:

Югары Субаш. Ленин урамы, 2 нче йорт , 1 нче кат, Югары Субаш авыл жирлеге башкарма 
комитеты житэкчесе урынбасары кабинетына («Устав буенча фикер алышу»конвертында 
тамга белэн);

Гаризатар эш коннэрендэ 8.00 дэн 16.00 гэ кадэр ачык тынлаулар уткэру датасына кадэр 7 
кеннэн дэ сонга калмыйча кабул ителэ.



Кушымта № 3 
Югары Субаш авыл жирлегенец 

Совет карарына 
№ 111, 18.09.2019.

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл 
жирлеге Советынын «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Югары 

Субаш авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турында " гы карары проекты буенча ачык тыцлаулар уткэру турында»

тэртибе
I .Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге 
Советынын. «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Югары Субаш авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында» гы 
карары проекты буенча ачык тынлаулар Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районы Югары Субаш авыл жирлеге Уставыныц 19 нчы статьясы нигезендэ уткэрелэ.
2. Халык тьщлауларында уз тэкъдимнэрен дэлиллэу хокукы белэн Татарстан Республикасы 
Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге Совстына халык алдында 
тыцлаулар уткэру датасыиа кадэр жиде кеннэн дэ сонга калмыйча язмача гаризапар 
тапшырган жирлек гражданнары катнаша.
3. Халык тьщлауларында, ачык тьщлауларда чыгыш ясау хокукынпан башка, жирлекнец 
барлык кызыксынган гражданнары катнаша ала.
4. Катнашучыларны теркэу ачык тыцлаулар башланырга 30 минут кала башлана.
5. Утырышта Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл
жирлеге башлыгы Р.Г. Кэримов рэислек итэ. 6.Ачык
тынлаулар рэислек итученен кереш сузе белэн ачыла, ул катнашучыларга фикер алышына 
торган мэсьэлэнец асылы, тыцлауларны уткэру тэртибе турында хэбэр итэ.
7. Беркетмэне рэсмилэштеру, кергэн тэкъдимнэрне иеэпкэ алу ечеи, рэислек итуче 
тэкъдиме буенча гавами тынлаулар секретариаты сайлана.
8. Теп доклад белэн Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге башлыгы
чыгыш ясый. 9. Халык
тьщлауларында катнашучылар чыгыш хокукы белэн чакырыла
гариза биру вакытына карап чират тэртибендэ уз тэкъдимнэрен дэлиллэу.
10. Халык тьщлауларында катнашучыларнын чыгышлары 5 минуттан артык дэвам 
итэргэ тиеш тугел.
II .Халык тьщлауларында катнашучылар чыгыш ясаганнан сон, рэислек итуче рехсэте 
белэн чыгыш ясаучыларга сораулар бирергэ хокуклы.
12. Халык тьщлауларында катнашучылар ачык тынлаулар барышына гыкшынырга, аларны 

езергэ Ьэм уткэругэ комачауларга хокуклы тугел.
13. Ачык тынлаулар уткэргэндэ тэртипне утэу ачык тьщлауларда катнашу ечен мэжбури 
шарт булып тора.
14. Халык тьщлауларыи уткэру тэртибен бозган очракта, рэислек итуче аларны утырыш 
залынпан чыгарып жибэруне талэп итэргэ хокуклы.
15. Чыгышлар тэмамланганнан сон, рэислек итуче катло бирэ ала- 
тэкъдимнэрне, кицэшлэрне ачыклау ечен гавами тынлаулар секретаренэ, 
тынлаулар барьштында эйтелгэнчэ.
16. Хальгк тьщлауларында катнашучыларнын барлык искэрмэлэре Ьэм тэкъдимнэре 
тубэндэгечэ кертелэ:
ачык тынлаулар протоколы. Беркетмэ саклана материалларында Со-
Татарстап Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлегенен
искэн жиле тиешле тэртиптэ.



17. Халык тьвдлаулары нэтижэлэре буенча бэялэмэ халык тьщлаулары секретариаты 
тарафыннан эзерлэнэ Ьэм халыкка житкерелергэ тиеш.
18. Халык тьщлауларын уткэруне оештыру ягыинаи Ьзм матди-техник яктаи тээмин и ту 
Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге аппараты тарафыннан башкарыла


