
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Осинники авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 

 

06 февраль 2020 ел                                                                                      № 144 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге «муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү турында" 

карар проекты 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 районы Осинники авыл җирлеге 

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

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл җирлеге Советы 

КАРАР ИТТЕ: 
 

              1.1 нче кушымта нигезендә "Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында " карар проектын кабул итәргә.  

 

      2. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники 

авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү һәм 

гражданнарның 2 нче кушымта нигезендә фикер алышуда катнашуы турында» карар 

проектына карата гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен раслау.  

 

          3. . 2020 елның 28 нче февраленэ Осинники авылы мәдәният йорты бинасында 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча 

ачык тыңлаулар билгеләргә. Ачык тыңлауларны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Осинники авыл җирлеге Советының 2018 елның 24 нче 

сентябрдәге 89 номерлы карары белән расланган ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе 

нигезендә үткәрергә. 

 

          4. Әлеге карарны  түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати 

стендларда халыкка җиткерү: 

- Осинники авылы, Яшьләр урамы, 9А йорт (административ бина); 

- Осинники авылы, Лесная ур., 2 йорт (Осинник авыл мәдәният йорты), 



шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

Районы Осинники авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники 

авыл җирлеге Советы рәисе                                                                           А.Х. Сәгдиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Совет карарына 1 нче кушымта Осинники авыл 

җирлеге башлыгы Кама Тамагы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре 

2020 елның 06 февраль №144 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

проекты 

 

«Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

Осинники 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 районы Осинники авыл 

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

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл җирлеге 

Советы КАРАР ИТТЕ: 

1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Осинники авыл 

җирлеге " муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләр кертергә:»:  

7 статьяга түбәндәге эчтәлекле 20 пункт өстәргә:  

20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән 

төзелгән корылманы сүтү, үз белдегең белән корылган корылманы сүтү яки аны 

рөхсәт ителгән төзелеш, үзгәртеп кору, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре 

белән билгеләнгән капиталь төзелеш объектларының чик параметрларына, 

территорияне планлаштыру документларына яисә федераль законнарда билгеләнгән 

капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләргә туры китерү 

турында Карар кабул итү.»;  

32 статьяның 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

6) үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы Совет депутаты хокуклы 

түгел:  



1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә;  

2), түбәндәге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган оешма 

белән идарә итүдә катнашырга:  

а) сәяси партия, һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан түләүсез Идарәдә катнашу, 

башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, 

күчемсез милек милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) 

катнашу;;  

б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри 

берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең 

сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау 

органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларының гомуми җыелышында катнашу (конференция), түләүсез нигездә 

катнашу, Татарстан Республикасы Законында билгеләнгән тәртиптә Татарстан 

Республикасы Президентына (Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары 

башкарма органы җитәкчесенә) алдан белдерү кәгазе белән;  

в) Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре советында, башка 

муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә 

органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итү;  

г) муниципаль берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючы вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган акцияләр (устав 

капиталындагы өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлекнең идарә органнарында һәм 

Ревизия комиссиясендә, гамәлгә куючы (акционер) булган оешманы гамәлгә куючы 

(акционер) мәнфәгатьләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә куючы 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган акцияләр 

(устав капиталында өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен);  

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;  

3) башка түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә, мөгаллимлек, фәнни һәм 

башка иҗади эшчәнлектән тыш. Шул ук вакытта мөгаллимлек, фәнни һәм башка 

иҗади эшчәнлек бары тик чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит 

ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына 



финанслана алмый, әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия 

Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса;  

4) Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе 

законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары, Попечительләр яки 

Күзәтчелек советлары, Россия Федерациясе территориясендә эшләүче чит ил 

коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган һәм аларның структур бүлекчәләре 

составына керергә.»;  

53 статьяның 1 пунктындагы 4 пунктчасын түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  

«- Россия Федерациясе Граждан кодексы нигезендә, үз белдеге белән төзелгән 

корылманы сүтү, үз белдеге белән корылган корылманы сүтү яки аны рөхсәт 

ителгән төзелеш, реконструкция объектларының, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләре белән билгеләнгән чик параметрларына, территорияне планлаштыру 

документларына яисә федераль законнарда билгеләнгән капиталь төзелеш 

объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләргә туры китерү турында карарлар 

кабул итә.. 

3. Әлеге карарны Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча идарәсеннән түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында игълан итәргә: 

- Осинники авылы, Яшьләр урамы, 9А йорт (административ бина); 

- Осинники авылы, Лесная ур., 2 йорт (Осинник авыл мәдәният йорты), 

 һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Осинники авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники 

авыл җирлеге Советы рәисе                                                          А.Х. Сәгдиев 

  



Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге Совет карарына2 нче кушымта 

2020 елның 06 февраль №144 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр керту 

турында» Карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе 

һэм гражданнарның фикер алышуда катнашуы. 

 

1.«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында " карар проектына тәкъдимнәр Кама Тамагы муниципаль районы Осинники 

авыл җирлеге советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 422824, Татарстан 

Республикасы, Кама Тамагы районы, Осинники поселогы, Молодежная урамы, 9А 

йорт, яки 88437733929 факсы буенча язма рәвештә төзәтмәләр таблицасы 

рәвешендә, өстәләчәк: 

№ Нокта Сүзләр  

карар 

проектлары 

Сүзләр 

Проект 

автор 

Проект 

тексты, 

төзәтмәләрне 

исәпкә алып, 

Төзәтмәләр 

авторы (Ф. 

И. О., 

адрес, 

телефон, 

эш, уку 

урыны) 

      

 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә 2020 елнын “26” февраль кадәр 8дән 17 сәгатькә кадәр 

,түбәндәге адреслар буенча билгеләнгән мәгълүмат стендларында карар игълан 

ителгән көннән башлап кабул ителә. 

- Осинники авылы, Яшьләр урамы, 9А йорт (административ бина); 

- Осинники авылы, Лесная ур., 2 йорт (Осинник авыл мәдәният йорты). 

2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар 422824, Татарстан 

Республикасы, Кама Тамагы районы, Осинники поселогы, Молодежная урамы, 9А 

йорт адресы буенча шәхсән яисә почта аша («Устав турында фикер алышу» яисә 

«гавами тыңлаулар» тамгасы белән), шулай ук 884377333929 факсы буенча бирелә. 

Гаризалар эш көннәрендә халык тыңлауларын үткәрү датасына кадәр 7 көннән 

дә соңга калмыйча 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул ителә. 

3. Гражданнарның тәкъдимнәре "Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Осинники авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Башкарма 



комитетында теркәлә һәм карау өчен" Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Осинники авыл җирлеге»муниципаль берәмлеге Советына 

тапшырыла. 

 

 


