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КАРАР 
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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы  

карары проекты турында 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

уставын «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 1 маендагы 87-

ФЗ номерлы федераль законына, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 40 статьясына һәм 

«Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законның 13.1 статьясына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 26 июлендәге 228-ФЗ номерлы Федераль 

законга, «Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2019 елның 2 

августындагы 283-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясе Бюджет кодексына дәүләт 

(муниципаль) контролен, эчке финанс контролен һәм эчке финанс аудитын 

камилләштерү өлешендә үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 26 июлендәге 199-

ФЗ номерлы законына туры китерү максатларында, Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Шигали авыл җирлеге Уставының 86, 87, 88 статьялары 

нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Советы карар кабул итте: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары проектын 

беренче укылышта кабул итәргә, 1 нче кушымта нигезендә, аны гавами тыңлауларга 

чыгарырга. 

2.2 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Шигали авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Шигали авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында» гы карары проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә 

алу тәртибен; 

 3 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Шигали авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Шигали авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында» гы карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибен 

расларга. 

3. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советының 2019 елның 25 ноябренә  «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Шигали авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 



карары проекты буенча гавами тыңлаулар билгеләргә. 

Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районы, Иске Шигали авылы, 

Үзәк урамы, 45 нче йорт адресы буенча урнашкан мәдәният йорты фойесын халык 

алдында тыңлаулар үткәрү урыны итеп 14.00 сәгатьтә билгеләргә. 

4. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карары проекты 

буенча кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча 

түбәндәге составта эшче төркем төзергә: 

- Гайфуллин Рамил Рәфхәт улы - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Шигали авыл җирлеге башлыгы, эшче төркем җитәкчесе; 

- Ловягина Мәдинә Камил кызы - Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Шигали авыл җирлеге Советы депутаты, эшче төркем әгъзасы; 

- Тарасова Ләйсән Тимерхуҗа - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Шигали авыл җирлеге Советы депутаты, эшче төркем әгъзасы. 

5. Эшче төркемгә, халык алдында әйтелгән тәкъдимнәрне исәпкә алып, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары проектын 

эшләп бетерергә һәм, икенче укылышта кабул итү өчен, Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге Советына карауга карар 

проектын кертергә. 

6. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советы карарлары үз көчен югалткан дип санарга: 

 - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 13 декабрендәге 30 номерлы «Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карары проекты хакында; 

- «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 2019 

елның 28 мартындагы 36 номерлы карары; 

- «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында «Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге Советының 2019 елның 23 

сентябрендәге 46 номерлы карары проекты хакында»; 

7. Әлеге карарны Шигали авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында игълан 

итәргә, шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(www.pravo.tatarstan.ru) һәм  Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында 

(www.pestreci.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

http://www.pravo.tatarstan.ru/
http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Советы карарына 1 нче кушымта  

8 ноября 2019 № 54 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы  

Шигали авыл җирлеге советының  ____________ утырышы  

 

 

Шигали авыл җирлеге Советы  

КАРАРЫ 

 

_________ 2019 ел                                                                                  №__ 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»  

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

уставын «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законына, 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына туры китерү максатларында, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Уставының 86, 87, 88 статьялары нигезендә, Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Шигали авыл җирлеге Советы карар кабул итте: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советының 2016 елның 28 июнендәге 9 номерлы карары (Советның 2017 елның 2 

октябрендәге 12, 29 гыйнварындагы 2018 елның 1, 16 июлендәге 14 номерлы 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) белән расланган Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге Уставына 

кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә. 

2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен 

җибәрергә. 

3. Әлеге карарны Шигали авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында игълан 

итәргә, шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(www.pravo.tatarstan.ru) һәм  Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында 

(www.pestreci.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Татарстан Республикасы  

Питрәч муниципаль районы  

Шигали авыл җирлеге башлыгы                                                       Р. Р. Гайфуллин 

 

http://www.pravo.tatarstan.ru/
http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Питрәч муниципаль районы Шигали 

авыл җирлеге Советы карарына 

кушымта 

 _____________ 20__ № __ 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

 
  

1. «Җирле әһәмияттәге мәсьәләләр» 5 статьясындагы 1 өлешенә түбәндәге 

эчтәлекле 20 пункт өстәргә: 

- «20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән 

төзелгән корылманы сүтү, үз белдеге белән корылманы сүтү яки аны капиталь 

төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, үзгәртеп коруның рөхсәт ителгән 

иң чик параметрларына, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән 

билгеләнгән, территорияне планлаштыру документларына яисә федераль законнарда 

билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләргә 

туры китерү турында карар кабул итү.». 

2. 6 статьяның 1 өлешендә «Җирлекнең җирле үзидарә органнары хокуклары 

мәсьәләләрен хәл итү, авыл җирлекләренең җирле әһәмияттәге мәсьәләләр»: 

- 11 пунктны үз көчен югалткан дип танырга; 

- 13 пунктта «күзәтүчесез хайваннарны тоту һәм карап тоту буенча чаралар» 

сүзләрен «хайваннар белән эш итү буенча эшчәнлек» сүзләренә алмаштырырга; 

- түбәндәге эчтәлекле 16 пункт өстәргә: 

 «16) «Кулланучылар хокукларын яклау турында»1992 елның 7 февралендәге 

2300-1 номерлы Россия Федерациясе законында каралган кулланучылар хокукларын 

яклау чараларын гамәлгә ашыру.». 

3. «Территориаль иҗтимагый үзидарә» 17 статьясындагы 3 өлешне түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«3. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория 

чикләре Тиешле территориядә яшәүче халык тәкъдиме буенча җирлек Советы 

тарафыннан билгеләнә.». 

4. «Территориаль иҗтимагый үзидарәне гамәлгә кую тәртибе» 18 

статьясындагы 3 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Территориаль иҗтимагый үзидарә территориаль иҗтимагый үзидарә 

уставын теркәүдән җирлек Советы тарафыннан гамәлгә куелган булып санала. 

Территориаль иҗтимагый үзидарә уставын теркәү тәртибе җирлек уставы һәм (яки) 

җирлек Советының норматив хокукый актлары белән билгеләнә.». 

5. «Гавами тыңлаулар, җәмәгатьчелек фикер алышуы» 20 статьясындагы 3 

өлешенең 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) муниципаль берәмлек уставы проекты, шулай ук әлеге уставка үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль норматив хокукый акт проекты, 

муниципаль берәмлек уставына әлеге уставны әлеге норматив хокукый актларга 

туры китерү максатларында Россия Федерациясе Конституциясе, федераль 

законнар, Татарстан Республикасы законнары нигезләмәләрен төгәл кабатлау 

рәвешендәге үзгәрешләр кертелү очракларыннан тыш;». 



6. «Халык җыены» 23 нче статьяда:  

- 3 өлешнең 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

6) җирлекара территориядә урнашкан торак пунктта, яңа төзелгән җирлек 

булдыру турында халык инициативасын тәкъдим итү максатларында, шулай ук яңа 

төзелгән җирлектә, әгәр сайлау хокукына ия кешеләр саны 300 дән артмаган булса, 

яңа төзелгән җирлекнең җирле үзидарә органнары структурасын билгеләү мәсьәләсе 

буенча; 

- 9 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«9. Әлеге статьяда каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлек 

халкының сайлау хокукына ия булган яртысыннан артыгы катнашуга хокуклы. 

Торак пунктта әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешеләрнең яртысыннан 

артыгы бер үк вакытта бергә булу мөмкинлеге булмаса, әлеге Устав нигезендә 

гражданнар җыены 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, әгәр аның өчен җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш 

тавыш биргән булса, кабул ителгән дип санала.»; 

7. «Җирлек Советы депутаты статусы» 30 статьяда: 

а) 3 өлештә: 

- беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Җирлек Советы депутаты 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 

«Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон һәм башка федераль законнар 

белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәргә тиеш. Җирлек 

Советы депутаты вәкаләтләре «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 затларга аерым категория затларның счетларын 

(кертемнәрен) ачарга һәм булдырырга, чит ил банкларында кулдагы акчаларны һәм 

кыйммәтләрне сакларга тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы 

Федераль закон,  «Аерым категория затларга аерым категория, бу федераль законда 

башкасы каралмаган булса, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) 

алардан файдалану»; 

- өченче абзацта «җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты» сүзләреннән 

соң «яисә күрсәтелгән затларга карата башка җаваплылык чараларын куллану» 

сүзләрен өстәргә; 

- 3.1. өлешенә киләсе эчтәлекне өстәргә: 

«3.1. Үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында дөрес яки тулы булмаган мәгълүмат биргән җирлек Советы 

депутатына, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының 

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

белешмәләр биргән өчен, бу мәгълүматларны бозып күрсәткән очракта түбәндәге 

җаваплылык чаралары кулланылырга мөмкин: 

1) кисәтү; 

 2) депутатны җирлек Советындагы вазыйфасыннан азат итү, аның 



вәкаләтләре вакыты туктатылганчы, җирлек Советында вазыйфаны биләп тору 

хокукыннан мәхрүм итү; 

 3) вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан даими нигездә азат итү, вәкаләтләр срогы 

туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан мәхрүм итү; 

4) вәкаләтләрен туктатканчы җирлек Советында вазыйфа биләүне тыю; 

5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне тыю»; 

- 3.2. өлешенә киләсе эчтәлекне өстәргә: 

« Җирлек Советы депутатына әлеге статьяның 3.1. өлешендә күрсәтелгән 

җаваплылык чараларын куллану турында карар кабул итү тәртибе Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә.»; 

 б) 7 өлешнең 1 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә: 

«1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерциячел булмаган 

оешма (Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре советы 

идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, 

Профсоюзда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән катнашудан, башка иҗтимагый оешма, 

торак, гараж кооперативларында яисә гомуми җыелышында катнашудан тыш) 

катнашырга;), коллегиаль орган, Россия Федерациясе Президенты яисә Россия 

Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешма эшчәнлегендә түләүсез нигездә 

катнашудан тыш; муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган 

оешманы яки идарә итүне гамәлгә куючы (устав капиталында катнашу өлешләре) 

вәкаләтләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә кую тәртибен билгели 

торган муниципаль хокукый актлар нигезендә гамәлгә куючы (акционер, 

катнашучы) оешманың идарә һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль 

берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итү; федераль законнарда 

каралган башка очракларда;». 
8. «Башкарма комитет вәкаләтләре»  49 статьясында: 

а) 1 өлешендә: 

- 3 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

« үзирекле корылманы сүтү, үзирекле корылманы сүтү яки аны рөхсәт ителгән 

төзелеш, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең җирдән файдалану 

һәм төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән иң чик параметрларына, территорияне 

планлаштыру документларына яки федераль законнарда билгеләнгән капиталь 

төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләргә туры китерү турында 

Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә карар кабул итә.»;  

- 4 пунктның 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

« - торак биналарны торак булмаган биналарга һәм торак булмаган биналарны 

торак йортларга күчерү турында билгеләнгән тәртиптә карарлар кабул итә, 

күпфатирлы йорттагы биналарны үзгәртеп кору һәм үзгәртеп планлаштыруны 

килештерә, билгеләнгән тәртиптә муниципаль торак фондының торак урыннарын 

яшәү өчен яраксыз дип таный;»; 

- 6 пунктта: 

2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« - җирлекнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы 

үстерү, җирлекнең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү, җирлекнең 



социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларын эшли һәм раслый, 

аларга карата таләпләр Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә;»; 

- 6 пунктта: 

2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« - җирлекнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы 

үстерү, җирлекнең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү, җирлекнең 

социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларын эшли һәм раслый, 

аларга карата таләпләр Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә;»; 

10 абзацны үз көчен югалткан дип танырга. 

- 7 пунктта 5 абзацны төшереп калдырырга; 

б) 2 өлештә: 

- 13 абзацны үз көчен югалткан дип танырга; 

- түбәндәге эчтәлекле абзацларны өстәргә:  

« - җирлек территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннар белән эш итү буенча 

эшчәнлек алып бара; 

- «Кулланучылар хокукларын яклау турында»1992 елның 7 февралендәге 

2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын 

яклау чараларын гамәлгә ашыра.». 

9. «Муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка җиткерү) һәм 

аларның үз көченә керүе тәртибе» 71 статьясында: 

- 3 өлешне яңа редакциядә бәян итәргә: 

«3. Гамәлгә куючысы муниципаль берәмлек булган оешмаларның хокукый 

статусын билгели торган, шулай ук җирле үзидарә органнары арасында төзелә 

торган килешүләрнең кеше һәм граждан хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына 

кагылышлы муниципаль норматив хокукый актлар рәсми бастырып чыгарылганнан 

(халыкка игълан ителгәннән) соң үз көченә керә. 

Муниципаль хокукый актны яисә җирле үзидарә органнары арасында төзелгән 

Килешүне рәсми бастырып чыгару дип аның тулы текстын тиешле муниципаль 

берәмлектә таратыла торган вакытлы матбугатта беренче бастырып чыгару санала. 

Муниципаль хокукый актларны һәм килешүләрне рәсми бастырып чыгару 

(халыкка җиткерү) өчен җирле үзидарә органнары шулай ук челтәр басмасын 

кулланырга хокуклы. Муниципаль хокукый актның тулы тексты рәсми челтәр 

басмасында басылып чыккан очракта (урнаштырылган), аның күләмле график һәм 

таблица кушымталары басма матбугатта китерелмәскә мөмкин. 

Җирле үзидарә органнары арасында төзелә торган муниципаль хокукый 

актларны, килешүләрне бастырып чыгару (халыкка җиткерү) тәртибе муниципаль 

берәмлек уставы белән билгеләнә һәм, муниципаль хокукый актлардан яисә 

аларның федераль закон белән таратылган белешмәләре булган аерым 

нигезләмәләреннән тыш, алар белән танышу мөмкинлеген тәэмин итәргә тиеш. 

 Муниципаль хокукый актны бастырып чыгарганда (халыкка җиткергәндә) 

кабул ителә торган актның тулы һәм дөрес реквизитлары, шул исәптән график 

сурәттә дә күрсәтелергә тиеш.»; 

- 9 өлештә беренче һәм икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 



«9. Җирле үзидарә органнары арасында төзелә торган муниципаль хокукый 

актларны һәм килешүләрне рәсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү) аша гамәлгә 

ашырыла: 

- хокукый акт текстын «ТАТМЕДИА» АҖ «Питрәч-информ» филиалының 

«Вперед» («Алга») газетасының вакытлы матбугатта, яисә массакүләм мәгълүмат 

чарасы буларак теркәлгән «Алга» («Вперед») челтәр басмасында бастырып 

чыгару;». 

10. «Муниципаль финанс контроле» 85 статьясында: 

- 1 өлешнең 1 абзацында «Россия Федерациясе бюджет законнары һәм башка 

норматив законнар» сүзләрен «нигезләмәләргә» сүзләренә алмаштырырга, «Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан физик затларга башка түләүләр 

буенча гавами норматив йөкләмәләр һәм йөкләмәләрне, шулай ук муниципаль 

контрактлар шартларын, бюджеттан акча бирү турында килешүләр (килешүләр) 

үтәүне аңлата торган хокукый актларны» сүзләрен өстәргә.; 

- 2 өлешне яңа редакциядә бәян итәргә: 

«2. Тышкы муниципаль контроль Россия Федерациясе Хисап палатасы, 

Татарстан Республикасы Тикшерү-хисап органнары һәм районның Контроль-хисап 

палатасы эшчәнлеге булып тора.»; 

- 3 өлешне яңа редакциядә бәян итәргә: 

«3. Эчке муниципаль финанс контроле Федераль казначылыкның, җирлекнең 

башкарма комитеты органнары булган муниципаль финанс тикшерүе органнарының 

контроль эшчәнлеге булып тора.». 

11. «Җирлек Уставы проектын әзерләү, әлеге Уставка үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү тәртибе» 86 статьясындагы 4 өлешне түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«4. Җирлек уставы проекты, әлеге Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында муниципаль хокукый акт проекты буенча, әлеге Уставка үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый акт проекты буенча, әлеге Устав 

нигезендә, Уставка үзгәрешләр бары тик уставта беркетелгән җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне һәм аларны хәл итү вәкаләтләрен Россия Федерациясе 

Конституциясенә, Татарстан Республикасы Конституциясенә яки законнарына туры 

китерү максатыннан кертелә торган очраклардан тыш, халык алдында тыңлаулар 

үткәрелә.». 

12. «Җирлек Уставының үз көченә керү тәртибе, әлеге Уставка үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында карарлар» 88 статьясындагы 2 өлешенең 1 абзацын 

яңа редакциядә бәян итәргә: 

«җирлек Уставы, әлеге Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

муниципаль хокукый акт дәүләт теркәвенә алынганнан соң рәсми бастырып 

чыгарылырга (халыкка игълан ителергә) тиеш һәм Россия Федерациясе Юстиция 

министрлыгы порталындагы http://pravo-minjust.ru, «Россия Федерациясендә 

норматив хокукый актлар» бүлегендә, массакүләм мәгълүмат чарасы буларак 

теркәлгән «Алга» («Вперед») челтәр басмасында рәсми басылып чыкканнан (игълан 

ителгәннән) соң үз көченә керә.». 

 

http://pravo-minjust.ru/


Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Советы карарына 2 нче кушымта 

8 ноябрь, 2019 ел  № 54 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары проектына 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм гражданнарның аның буенча фикер 

алышуда катнашуы тәртибе 

 

1. «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге Советы карары 

проектына тәкъдимнәр Шигали авыл җирлеге Советына түбәндәге адрес буенча 

кертелә: 422788, ТР, Питрәч районы, Иске Шигали авылы, Үзәк урамы, 45 нче йорт, 

кушымта итеп бирелгән үрнәк нигезендә төзәтмәләр таблицасы рәвешендә (язма 

рәвештә): 

 

№  

п/п 

Пункт,  

пунктча 

Карар 

проекты 

тексты 

Төзәтмә 

тексты 

Проектның  

тексты, 

төзәтмәне 

исәпкә 

алып 

Төзәтмә авторы 

(Ф. И. О., адрес, эш, 

уку урыны) 

      

 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр, авторның 

фамилиясен, исемен, туган елын, яшәү урынын күрсәтеп, язма рәвештә кабул ителә. 

2. Халык алдында тыңлауларда катнашу өчен гаризалар 422788, Иске Шигали 

авылы, Үзәк урамы, 45, шәхсән үз адресы буенча бирелә. 

Гаризалар эш көннәрендә 8.00 дән 17.00 гә кадәр ачык тыңлаулар үткәрү 

датасына кадәр 2 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Советы карарына 3 нче кушымта 

8 ноябрь, 2019 ел  № 54 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Шигали авыл җирлеге  

Советы карары проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрү тәртибе 

 

 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары проекты 

буенча ачык тыңлаулар Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Шигали авыл җирлегендә ачык тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе 

турындагы Нигезләмә нигезендә үткәрелә. 

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 30 минут кала 

башлана. 

5. Тыңлауларда җирлек башлыгы, җирлек башлыгы урынбасары, җирлек 

башкарма комитеты җитәкчесе, җирлек башлыгына вәкаләтле башка затлар рәислек 

итә ала. 

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 сайлана. 

8. Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашучылар, гариза бирү 

вакытына карап, чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла. 

9. 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. 

Рөхсәт белән рәислек итүче вакытта өчен чыгыш булырга мөмкин озайтылды. 

10. Гавами тыңлауларда катнашучылар чыгыш ясаганнан соң чыгыш 

ясаучыларга сораулар бирергә хокуклы. 

11. Рәислек итүче гавами тыңлауларда тәнәфес турында карар кабул итәргә, 

аларны башка вакытта дәвам итәргә хокуклы. 

12. 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. 

13. Халык тыңлауларын үткәрү вакытында беркетмә алып барыла. Халык 

тыңлауларында катнашучыларның барлык искәрмәләре һәм тәкъдимнәре 

сәркатипкә язма рәвештә бирелә һәм гавами тыңлаулар беркетмәсенә теркәлә. 

14. Гавами тыңлаулар нәтиҗәләре турында тәкъдимнәр мәҗбүри йомгаклау 

документы булып тора, аларда күрсәтелә: 

- халык алдында тыңлауларга чыгарыла торган сорау (мәсьәләләр); 

- халык тыңлауларын үткәрү инициаторы; 

- гавами тыңлауларны билгеләү турында хокукый актның датасы, номеры һәм 

исеме, шулай ук аның басылып чыгу датасы (халыкка хәбәр итү); 

- халык тыңлауларын үткәрү датасы, вакыты һәм урыны; 

- халык алдында тыңлаулар үткәргән эшче төркем; 

- халык тыңлауларында катнашучылар, шул исәптән чыгыш ясау хокукын 

алучылар турында мәгълүмат; 

- җирле әһәмияттәге мәсьәләне (мәсьәләләрне) хәл итү буенча гавами 

тыңлауларга чыгарылган тәкъдимнәрнең һәм рекомендацияләрнең, гавами 

тыңлауларда катнашучылар төшергән тәкъдимнәрдән һәм тәкъдимнәрдән тыш, 

бердәм исемлеге; 

- җирле әһәмияттәге мәсьәләне хәл итүнең йомгаклау варианты; 

- халык тыңлауларында катнашучыларның тавыш бирү нәтиҗәләре. 

15. Гавами тыңлаулар нәтиҗәләре турында тәкъдимнәр ачык тыңлаулар 

үткәргәннән соң биш көннән дә соңга калмыйча Питрәч муниципаль районының 

рәсми сайтында рәсми бастырып чыгарылырга һәм урнаштырылырга тиеш. 

Йомгаклау документлары җирле үзидарә органнары өчен тәкъдим итү 

характерында. 

16. Халык тыңлауларын үткәрүне оештыру ягыннан тәэмин итү Шигали авыл 

җирлеге башкарма комитеты тарафыннан башкарыла. 


