
 



                  
 

 

                                                                               



 

Кайбыч муниципаль районының Ульянково 

авыл җирлеге Советының   2019 елның 07 

ноябрендәге 25 нче номерлы карарына  

1 нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Ульянково авыл җирлеге  муниципаль берәмлеге Уставына  кертелә 

торган үзгәрешләр   

 

       1.  «Җирлекнең җирле әһәмияттәге мәсьәләләре» 5 статьясындагы 1 

өлешенә түбәндәге эчтәлекле 20 пункт өстәргә: 

«20) үз белдеге белән төзелгән корылманы җимерү турында Россия 

Федерациясе гражданлык законнары нигезендә карар кабул итү, рөхсәтсез 

төзелгән корылманы җимерү яисә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт 

ителгән төзелешнең иң чик параметрларына туры китерү, җирдән файдалану 

һәм төзелеш алып бару кагыйдәләрендә, территорияне планлаштыру 

документларында, яисә федераль законнарда билгеләнгән капиталь төзелеш 

объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр белән туры китерү».». 

  2. 6 статьяның 1 өлешендәге 12 пунктында «күзәтүчесез хайваннарны 

аулау һәм асрау чараларын» сүзләрен «тереклек итүче хуҗаларсыз хайваннар 

белән эш итү эшчәнлеген» сүзләренә алмаштырырга. 

3. «Гражданнар җыены» 22 статьясында: 

2 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«2. 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә 

җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” Федераль 

законының 25.1 статьясында каралган гражданнар  җыены, анда торак пунктта 

яисә җирлектә сайлау хокукына ия яшәүчеләрнең яртысыннан артыгы 

катнашканда  хокуклы. Торак пунктта әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия 

яшәүчеләренең яртысыннан артыгының бер үк вакытта бергә булу мөмкинлеге 

булмаган очракта, составына күрсәтелгән торак пункт керә торган муниципаль 

берәмлек Уставы нигезендә гражданнар җыены Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районы Ульянково авыл җирлеге составына керә торган 

торак пунктларда гражданнар җыенын әзерләү һәм уздыру тәртибе турында 

карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмаган срокта этаплап уздырыла. 

Шул ук вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдә 

катнашуның алдагы этапларында катнашмыйлар. Гражданнар җыенында 

катнашучыларның яртысыннан күбрәге тавыш бирсә, гражданнар җыенының 

карары кабул ителгән дип санала»; 

3 өлешнең 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«6) авылара территориядә урнашкан торак пунктта яңа төзелгән җирлек 

булдыру турында халык инициативасын күрсәтү максатларында, шулай ук, әгәр 

аның сайлау хокукына ия халкы саны 300 кешедән артмаса, яңа төзелгән 

җирлекнең җирле үзидарә органнары структурасын билгеләү мәсьәләсе буенча 

яңа төзелгән җирлектә; 



4. 30 статьяның 12 өлешенә «җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты» 

сүзләреннән соң «яисә күрсәтелгән затларга карата җаваплылыкның башка 

чараларын күрергә» сүзләрен өстәргә. 

5. 30 статьяның 12 өлешенә түбәндәге эчтәлекле 1-2 пунктлар өстәргә:  

«1) Үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм хатынының (иренең) һәм 

балигъ булмаган балаларының мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

ялган яисә тулы булмаган белешмәләр биргән җирле үзидарәнең сайланулы 

органы депутатына, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына, әгәр әлеге 

белешмәләрне бозу җитди булмаса, түбәндәге җаваплылык чаралары 

кулланылырга мөмкин: 

кисәтү; 

депутатны, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 

вазыйфасыннан азат итү, аның вәкаләтләре чоры тәмамланганчы, муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 

вазыйфалар биләү хокукыннан мәхрүм итү; 

даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан аның вәкаләтләре чоры 

туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләр башкару хокукыннан азат итү; 

вәкаләтләр чоры туктатылганчы муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 

органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфалар биләүне тыю; 

вәкаләтләре чоры туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләр башкаруны 

тыю. 

2) җирле үзидарәнең сайланулы органы депутатына, әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына карата әлеге статьяның 1 пунктында 

күрсәтелгән җаваплылык чараларын куллану турында карар кабул итү тәртибе 

Россия Федерациясе субъекты законы нигезендә муниципаль хокукый акт 

белән билгеләнә.». 

6. 33 статьяның 1 өлешендәге 24 пунктын үз көчен югалткан дип танырга. 

7. 82 статьяның 1 өлешендәге 2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Муниципаль хисаплашулар дигәндә гавами-хокукый белем бирү исемен-

нән заем акчаларын гавами-хокукый белем бирү бюджетына муниципаль кыйм-

мәтле кәгазьләр урнаштыру юлы белән һәм заемчы буларак гавами-хокукый бе-

лемнең бурыч йөкләмәләре барлыкка килә торган кредитлар рәвешендә җәлеп 

итү аңлашыла.». 

8. «Муниципаль финанс контроле» 85 статьясында: 

1 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мөнәсәбәтләрен, физик 

затларга Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан бүтән түләү-

ләр буенча гавами норматив йөкләмәләрне һәм йөкләмәләрне, шулай ук дәүләт 

(муниципаль) контрактлары, килешүләр (килешүләр) шартларын үтәүне тәэмин 

итү максатларында гамәлгә ашырыла.»; 

2,3 өлештә «бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә» сүзләрен төшереп 

калдырырга. 
 



Кайбыч муниципаль районының Ульянково 

авыл җирлеге Советының   2019 елның 07 

ноябрендәге  25 нче номерлы карарына 2 нче 

кушымта 

 

 

«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ульянково авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» карары 

проектына гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе 

 

 1. «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ульянково 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» 

карар проектына тәкъдимнәр Кайбыч муниципаль районының Ульянково авыл 

җирлеге Советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 422333, Ульянково ав., 

Мәктәп урамы, 39 нчы йорт яисә 2 факс 3 11 43 йорт язма рәвештә кушымта 

рәвешендәге төзәтмәләр таблицасы рәвешендә: 

 

№

№ 

Пункт, 

подпункт 

Карар 

проекты 

тексты 

  

Проект 

тексты 

Төзәтмәне 

исәпкә 

алып  

проект 

тексты 

Төзүтмәнең авторы   

(Ф.И.Аи., адресы, 

телефоны, эш, уку урыны 

      

 

 Тәкъдимнәр Ульянково авыл җирлегенең мәгълүмат стендында 

урнаштырылган көннән алып бер ай эчендә 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул 

ителә. 

 2. Гавами тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча 

бирелә: 422333, Ульянково ав., Мәктәп урамы, 39 нчы йорт яисә почта аша 

(конвертында “Устав турында” яисә “гавами тыңлаулар” тамгасы белән), шулай 

ук 3 11 43 факсы буенча.  

Заявкалар гавами тыңлаулар уздыру датасына кадәр эш көннәрендә 7 

көннән дә соңга калмыйча 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул ителә.  

 3. Гражданнарның тәкъдимнәре ТР Кайбыч муниципаль районының 

Ульянково авыл җирлеге Советы аппараты хезмәткәрләре тарафыннан теркәлә 

һәм гавами тыңлаулар үткәрү буенча даими комиссиягә карау өчен тапшырыла.

  

  

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 



 

 

Кайбыч муниципаль районының Ульянково 

авыл җирлеге Советының   2019 елның 07 

ноябрендәге    25 нче номерлы карарына 3 

нче кушымта 

 

 

 «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ульянково авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» гавами 

тыңлаулар уздыру тәртибе  

 

1. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Ульянково авыл 

җирлеге Советы карары буенча «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районының Ульянково авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгә-

решләр кертү турында» гавами тыңлаулар уздыру тәртибе (алга таба - гавами 

тыңлаулар) «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Ульянково авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставының 19 статьясы, 

әлеге Тәртип нигезендә уздырыла. 

2. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ульянково 

авыл җирлеге Советына гавами тыңлаулар уздыру датасына кадәр 7 көннән дә 

соңга калмыйча язма гаризалар биргән җирлектә яшәүчеләр дә үз тәкъдимнәрен 

аргументацияләү өчен чыгыш ясау хокукы белән гавами тыңлауларда катнашу-

чылар булып тора. 

3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка, гавами тыңлау-

ларда катнашучы барлык кызыксынучы кешеләр, массакүләм мәгълүмат чара-

лары катнашырга мөмкин. 

4. Катнашучыларны теркәү гавами тыңлаулар башланганчы 30 минут кала 

башлана. 

5. Гавами тыңлауларда муниципаль берәмлек Башлыгы яисә аның йөклә-

мәсе буенча муниципаль берәмлекнең башка вазыйфаи заты рәислек итә. 

6. Халык тыңлаулары рәиснең кереш сүзе белән ачыла, ул катнашучыларга 

фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, тыңлаулар уздыру тәртибе турында 

хәбәр итә. 

7. Беркетмәне рәсмиләштерү, кергән тәкъдимнәрне, рекомендацияләрне 

исәпкә алу өчен, рәис тәкъдиме буенча, җитәкче һәм секретариатның ике 

әгъзасы составында гавами тыңлаулар секретариаты сайлана. 

8. Төп доклад белән Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы-

ның Ульянково авыл җирлеге Советы депутаты, законлылык, хокук тәртибе 

һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссия карары белән вәкаләтле 

депутат чыгыш ясый. 

9. Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашучылар, гариза бирү 

вакытына карап, чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен аргументацияләү өчен 

чакырыла. 



10. Гавами тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары 7 минуттан артык 

дәвам итәргә тиеш түгел. Рәислек итүче рөхсәте белән чыгыш ясау вакыты 

озайтылырга мөмкин, әмма 3 минуттан да артыкка түгел. 

11. Гавами тыңлауларда катнашучылар утырыш тәмамланганнан соң 

чыгыш ясаучыларга председатель рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы.  

12. Гавами тыңлауларда катнашучылар гавами тыңлаулар барышына 

тыкшынырга, аларны туктатырга һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы 

түгел. 

13. Гавами тыңлаулар уздырганда тәртип саклау гавами тыңлауларда 

катнашу өчен мәҗбүри шарт булып тора. 

14. Гавами тыңлаулар уздыру тәртибен бозган очракта, рәис аларны 

утырыш залыннан алып ташлауны таләп итәргә хокуклы. 

15. Чыгышлар тәмамлангач, рәис гавами тыңлаулар барышында әйтелгән   

тәкъдимнәрне тәгаенләү өчен гавами тыңлаулар секретариаты җитәкчесенә сүз 

бирергә мөмкин. 

16. Гавами тыңлауларда катнашучыларның барлык искәрмәләре һәм тәкъ-

димнәре секретариатка язма рәвештә тапшырыла һәм гавами тыңлаулар бер-

кетмәсенә теркәлә. Гавами тыңлаулар беркетмәсенә рәислек итүче тарафыннан 

имзалана һәм Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Ульянково авыл җирлеге Советы материалларында билгеләнгән тәртиптә 

саклана. 

17. Гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча йомгакны Татарстан Республи-

касы Кайбыч муниципаль районының Ульянково авыл җирлеге Советының 

законлылык, хокук тәртибе, җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими 

комиссиясе әзерли. 

18. Гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә мәгълүмат стендларында 

урнаштыру юлы белән халыкка җиткерелергә тиеш. 

 19. Гавами тыңлаулар уздыруны оештыру һәм матди-техник тәэмин итү 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ульянково авыл 

җирлеге Cоветы аппараты һәм Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районының Ульянково авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә 

ашырыла. 

 

  

 

 

 

 
 


