
 
 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставына 

ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» карары проекты турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль законның 44 маддәсенә һәм «Татарстан Республикасында 

җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 7 маддәсенә, 

Югары Ослан муниципаль районы Уставының 15, 99-101 статьяларына таянып, 

  

Югары Ослан муниципаль районы Советы  

карар итте: 

1. Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы һәм Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе тәкъдим иткән «Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Советы карары проектын хупларга, аны беренче укылышта кабул итәргә 

һәм тәкъдимнәрен, төзәтмәләрне һәм искәрмәләрне исәпкә алып, эшне дәвам 

итәргә (1 нче Кушымта). 

2. Югары Ослан муниципаль районы Уставына кертелгән үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр буенча кергән тәкъдимнәрне кабул итү, исәпкә алу һәм карау буенча 

киләсе составта эшче төркем төзү: 

 Никитина Людмила Николаевна-эшче төркем  рәисе, Югары Ослан 

муниципаль районы Советы Аппараты җитәкчесе; 

- Пичугина Надежда Валерьевна-эшче төркем сәркатибе, Югары Ослан 

муниципаль районы Советының юридик бүлеге башлыгы; 

Эшче төркем әгъзалары: 

      28.11.2019              № 51-590_________ 



- Колесова Елена Евгеньевна-Югары Ослан муниципаль районының 

Финанс-бюджет палатасы рәисе; 

- Хөрмәтуллина Лилия Илфар кызы –Югары Ослан муниципаль районының 

Контроль-хисап палатасы рәисе; 

- Бурдин Виктор Михайлович – Югары Ослан муниципаль районының 

Килди авыл җирлеге башлыгы; 

3. Югары Ослан муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында» карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен 

расларга (2 нче Кушымта). 

4. Югары Ослан муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында» карар проекты буенча фикер алышуда гражданнарның катнашу 

тәртибен расларга (3 нче Кушымта). 

       5. 2019 елның 13 декабрендә 10.00 сәгатьтә Чехов урамы, 18 йорт адресы 

буенча Югары Ослан муниципаль районы Советының утырышлар залында 

Югары Ослан муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

карар проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрергә.  

6. Эшче төркемгә Югары Ослан муниципаль районы халкының кергән 

тәкъдимнәрен гомумиләштерергә һәм аларны Югары Ослан муниципаль районы 

Советы каравына кертергә. 

7. Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында 1 нче Кушымтаның 1 пункты 2010 елның 1 гыйнварыннан үз 

көченә керә. 

8. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында, шулай ук Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

9. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль 

районы Советының законлылык, хокук тәртибе һәм регламент буенча даими 

комиссиягә йөкләргә. 

 

 

 

Совет рҽисе урынбасары, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Башлыгы урынбасары                                                   С.В. Осянин 

 



   Югары Ослан муниципаль районы  

   Советының 2019 елның 28 ноябрендәге 

   51-590 номерлы карарына  

                                           1нче кушымта 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертҥ 

 

1. 26 статьяның 8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«8. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты "Коррупциягә каршы тору турында" 2008 

елның 25 нче декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка 

федераль законнар белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, 

вазыйфаларын башкарырга тиеш. Җирле үзидарәнең сайланулы органы 

депутаты, әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләре 

2008 елның 25 декабрендәге "Коррупциягә каршы тору турында" 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, 2013 

елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы "Аерым категория затларга Россия 

Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар 

(кертемнәр) ачарга һәм аларга ия булырга, акчалата һәм кыйммәтләрне сакларга, 

чит ил финанс инструментларына ия булырга һәм (яки) алардан файдалануны 

тыю турында" Федераль закон нигезендә билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, 

бурычларны үтәмәгән очракта вакытыннан алда туктатыла. 

Коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты тарафыннан бирелә торган керемнәр, 

чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында 

белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү Россия Федерациясе 

субъекты законы белән билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе субъектының 

иң югары вазыйфаи заты (Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең 

югары башкарма органы җитәкчесе) карары буенча үткәрелә. 

 2008 елның 25 декабрендәге "Коррупциягә каршы тору турында" 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, 2013 

елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы "Аерым категория затларга Россия 

Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар 

(кертемнәр) ачарга һәм аларга ия булырга, акчалата һәм кыйммәтләрне сакларга, 

чит ил финанс инструментларына ия булырга һәм (яки) алардан файдалануны 

тыю турында" Федераль закон нигезендә тикшерү нәтиҗәсендә чикләүләрне, 

тыюларны, бурычларны үтәмәү фактларын ачыклаганда, Россия Федерациясе 



субъектының югары вазыйфаи заты (Россия Федерациясе субъекты дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесе) депутат, җирле үзидарәнең 

сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты 

вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә күрсәтелгән затларга карата тиешле 

карар кабул итәргә вәкаләтле җирле үзидарә органына яисә судка башка 

җаваплылык чараларын куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итә. 

Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең вазыйфаи затына үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ 

булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында дөрес булмаган яисә тулы булмаган 

мәгълүмат биргән өчен, әгәр бу мәгълүматларны бозып күрсәткән булса, 

түбәндәге җаваплылык чаралары кулланылырга мөмкин: 

1) кисәтү; 

2) депутатны, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында үз 

вәкаләтләре вакыты туктатылганчы муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 

органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфа биләүдән азат итү; 

3) вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан азат итү, вәкаләтләре вакыты 

туктатылганчы, даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан мәхрүм 

итү; 

4) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең 

сайланулы органында аның вәкаләтләре срогы туктатылганчы вазыйфаларны 

биләүне тыю; 

5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне 

тыю. 

Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяның 7.3-1 өлешендә 

күрсәтелгән җаваплылык чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе 

Россия Федерациясе субъекты законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән 

билгеләнә. 

2. Уставның 6 статьяның 1 пунктындагы 17 пунктчасына түбәндәге 

эчтәлекле сүзләр өстәргә: 

« , авылара территориядә урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше 

планын бирү». 

 

 

 

 

Совет рҽисе урынбасары, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Башлыгы урынбасары                                                   С.В. Осянин 

 



    Югары Ослан муниципаль районы  

   Советының 2019 елның 28 ноябрендәге 

   51-590 номерлы карарына  

                                           2нче кушымта 

 

 

ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫНЫҢ  

 «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ УСТАВЫНА ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ 

ТУРЫНДА» КАРАР ПРОЕКТЫНА ГРАЖДАННАРНЫҢ 

ТҼКЪДИМНҼРЕН ИСҼПКҼ АЛУ ТҼРТИБЕ 

 

      1. Югары Ослан муниципаль район Советының «Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында» карар проектына тәкъдимнәр 2018 елның 10 декабренә кадәр, Ф. И. О. 

һәм авторның яшәү урыны турында белешмәләрне күрсәтеп, язма рәвештә 

кертелә. Тәкъдимнәр түбәндәге адрес буенча кабул ителә: 422570, Югары Ослан 

авылы, Чехов урамы, 18 йорт, Югары Ослан муниципаль районы Советы, эшче 

төркем сәркатибе Пичугина Н.В., Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында урнаштырылган көннән башлап, Югары Ослан муниципаль 

районының рәсми сайтында шимбә һәм якшәмбе көннәреннән тыш көн саен 8.00 

дән 17.00 гә кадәр. 

          Белешмәләр өчен телефон: 8 (84379) 2-18-36. 

 

 

 

 

 

 

 

Совет рҽисе урынбасары, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Башлыгы урынбасары                                                   С.В. Осянин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Югары Ослан муниципаль районы  

   Советының 2019 елның 28 ноябрендәге 

   51-590 номерлы карарына  

                                           3нче кушымта 

 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ УСТАВЫНА ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ 

ТУРЫНДА» ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН СОВЕТЫ 

КАРАРЫ ПРОЕКТЫН ТИКШЕРҤДҼ ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУ 

ТҼРТИБЕ 

 

      1.  Ачык тыңлауларда катнашу өчен чыгыш ясау хокукы белән гаризалар 

422570, Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы, Югары 

Ослан авылы, Чехов урамы, 18 нче йорт адресы буенча Югары Ослан 

муниципаль районы Советына, Пичугина Н.В. шәхсән яки почта буенча 

(конвертта «Устав турында фикер алышу» тамгасы белән) бирелә. 

       2. Халык тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү хокукы белән Югары 

Ослан муниципаль районы Советына язма гариза биргән район халкы катнаша. 

      3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка районның барлык 

кызыксынган кешеләре дә ачык тыңлауларда катнаша ала. 

     4. Катнашучыларны теркәү халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала 

башлана. 

     5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза 

бирү вакытына карап чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен 

чакырыла. 

    6. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан да 

артмаска тиеш. 

    7. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш 

ясаучыларга рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

    8. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 

катнашырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. 

   9. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан үткәрү тәртибе бозылган 

очракта, рәислек итүче аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрүне таләп 

итәргә хокуклы. 

 

Совет рҽисе урынбасары, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Башлыгы урынбасары                                                   С.В. Осянин 
 


