
     РЕШЕНИЕ                                                                              КАРАР 

      04.03.2020                             с.Ямбулатово                             № 67 – 286 

 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл 
җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Ямбулат авыл җирлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» карары 
проекты турында 

 
Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Уставын гамҽлдҽге 

законнарга туры китерҥ максатында, «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 
оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 44 статьясы һҽм 
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» Татарстан Республикасы 
Законының 7 статьясына таянып һҽм Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат 
авыл җирлеге Уставы белҽн,    

  
Югары Ослан муниципаль районы  

Ямбулат авыл җирлеге Советы 
карар итте: 

 
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл 

җирлеге Советының Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 
башлыгы тҽкъдим иткҽн «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Ямбулат авыл җирлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» карары 
проектын хупларга, аны беренче укылышта кабул итҽргҽ һҽм тҽкъдимнҽрне, 
тҿзҽтмҽлҽрне һҽм искҽрмҽлҽрне исҽпкҽ алып, эшне дҽвам итҽргҽ (1 кушымта). 

2.  Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Уставына 
кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр буенча кергҽн тҽкъдимнҽрне кабул итҥ, исҽпкҽ 
алу һҽм карау буенча эшче тҿркем тҿзергҽ: 

– эш тҿркеме рҽисе, Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 
Башлыгы М.Н.Ахметзянов; 

– эш тҿркеме секретаре, Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл 
җирлеге Башкарма комитеты сҽркатибе Коновалова Е.Ю.; 

Эшче тҿркем ҽгъзалары:  
-    Каримова Л.Г. – 7 номерлы Ямбулат сайлау округы депутаты. 
-    Домнин А.И. - 4 номерлы Ямбулат сайлау округы депутаты 

   3. Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат  авыл җирлеге Советының 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 
Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» карары проекты буенча 
гражданнарның тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алу тҽртибен расларга (2 кушымта) 

    4. Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Советының 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 
Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» карар проекты буенча фикер 
алышуларда гражданнарның катнашу тҽртибен расларга (3 кушымта)  

СОВЕТ ЯМБУЛАТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 

ЯМБУЛАТ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 



5.Ямбулат авыл җирлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр буенча ачык 
тыңлауларны 2020 елның 20 мартында 10.00 сҽгатьтҽ Ямбулат авылы Казан урамы, 2 
а йорты адресы буенча урнашкан Югары Ослан муниципаль районының Ямбулат 
авылы мҽдҽният йортында    ҥткҽрергҽ. 

   6. Эшче тҿркемгҽ Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 
Советына кергҽн тҽкъдимнҽрне гомумилҽштерергҽ һҽм аларны Югары Ослан 
муниципаль районы   Ямбулат  авыл җирлеге Советына карауга кертергҽ. 

    7. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат рҽсми 
порталында, Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм авыл 
җирлегенең мҽгълҥмат стендларында урнаштырырга. 

     8. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥземҽ калдырам. 
 
 
 

Совет Рҽисе,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Ямбулат  авыл җирлеге башлыгы                                                М.Н.Ахметзянов 
 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Югары Ослан муниципаль районы  

            Ямбулат авыл җирлеге Советының  

            2020 елның  4мартындагы   

            67-286 номерлы карарына  

                                                      1 кушымта  

Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Уставына 
ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 

 
     1. Уставның 5 статьясындагы 1 пунктының 20 пунктчасын тҥбҽндҽге 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
«20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендҽ ҥз белдеге белҽн 

тҿзелешне сҥтҥ, ҥз белдеге белҽн корылган корылманы сҥтҥ яки аны рҿхсҽт ителгҽн 
тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп кору, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре 
белҽн билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларының чик параметрларына, 
территорияне планлаштыру документларына яки федераль законнарда билгелҽнгҽн 
капиталь тҿзелеш объектлары параметрларына мҽҗбҥри талҽплҽргҽ туры китерҥ 
турында Карар кабул итҥ»; 

    2. Уставның 33 статьясындагы 1 пунктының 24 пунктчасы ҥз кҿчен югалткан 
дип танырга. 

   3. Уставның 50 статьясындагы 1 пунктының 3 пунктчасын тҥбҽндҽге 
редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

    « 3) территориаль планлаштыру, җирдҽн һҽм башка табигый ресурслардан 
файдалану, ҽйлҽнҽ-тирҽлекне саклау ҿлкҽсендҽ: 

- муниципаль норматив хокукый актлар проектлары буенча җҽмҽгать 
тыңлаулары, ачык тыңлаулар оештыра һҽм ҥткҽрҽ; 

- халыкка экологик хҽл турында хҽбҽр итҽ, тиешле органнарга 
предприятиелҽрнең, учреждениелҽрнең, оешмаларның ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ 
куркыныч тудыручы, табигатьтҽн файдалану турындагы законнарны бозучы 
гамҽллҽре турында хҽбҽр итҽ; 

- Россия Федерациясе граждан законнары нигезендҽ, ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн 
корылманы сҥтҥ яки аны рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, ҥзгҽртеп кору, җирдҽн файдалану 
һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларының чик 
параметрларына, территорияне планлаштыру документларына яки федераль 
законнарда билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектлары параметрларына мҽҗбҥри 
талҽплҽргҽ туры китерҥ турында Карар кабул итҽ» 

4. Уставның 50 статьясындагы 1 пунктының 7 пунктчасын тҥбҽндҽге редакциядҽ 
бҽян итҽргҽ: 

«7. тҿзеклҽндерҥ ҿлкҽсендҽ: 
- каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аерым туплау) һҽм 

транспортлау эшчҽнлеген оештыруда катнаша; 
- җирлек территориясен тҿзеклҽндерҥ буенча эшчҽнлекне оештыра, җирлекнең 

тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽрен ҥтҽҥне контрольдҽ тота; 
- адресация объектларына адресларны бирҽ, адресларны ҥзгҽртҽ, юкка чыгара, 

урам-юл челтҽре элементларына (җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларыннан тыш), 
җирлек чиклҽрендҽ планлаштыру структурасы элементларына исемнҽрен бирҽ, 
мондый атамаларны ҥзгҽртҽ, юкка чыгара, дҽҥлҽт адреслы реестрында мҽгълҥматны 
урнаштыра»; 

5. Уставның 50 статьясындагы 2 пунктының 13 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ 
бҽян итҽргҽ: 



«- җирлек территориясендҽ яшҽҥче хуҗаларсыз хайваннар белҽн эш итҥ 
эшчҽнлеген башкара»; 

6. 50 статьяның 2 пунктына тҥбҽндҽге эчтҽлекле абзац ҿстҽргҽ: 
-«Кулланучылар хокукларын яклау турында»  1992 елның 7 февралендҽге 2300-

1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын яклау 
чараларын гамҽлгҽ ашыру»; 

7.   Уставның 85 статьясындагы 1 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
«1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала 

торган хокукый актлар, җирле бюджеттан физик затларга бҥтҽн тҥлҽҥлҽр буенча 
гавами норматив йҿклҽмҽлҽр бирҽ торган хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен, шулай ук 
муниципаль контрактлар, шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) шартларын ҥтҽҥне тҽэмин итҥ 
максатларында гамҽлгҽ ашырыла. 

 
 
 

 
Совет Рҽисе,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Ямбулат  авыл җирлеге башлыгы                                                  М.Н.Ахметзянов   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Югары Ослан муниципаль районы  

            Ямбулат авыл җирлеге Советының  

            2020 елның  4мартындагы   

            67-286 номерлы карарына  

                                                     2 кушымта  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯМБУЛАТ  АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЯМБУЛАТ  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ УСТАВЫНА ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ 

ТУРЫНДА» КАРАРЫ ПРОЕКТЫНА КАРАТА ГРАЖДАННАР ТҼКЪДИМНҼРЕН  

ИСҼПКҼ АЛУ ТҼРТИБЕ. 

  1. Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Советының «Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Ямбулат авыл җирлеге 
Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында»  Карары проектына тҽкъдимнҽр 
2020 елның 17 мартына кадҽр, Ф. И. О. һҽм авторның яшҽҥ урыны турындагы 
мҽгълҥматларны кҥрсҽтеп, язма рҽвештҽ кертелҽ. Тҽкъдимнҽр тҥбҽндҽге адрес 
буенча кабул ителҽ: 422587, Ямбулат авылы, Центральная урамы, 5 йорт, Югары 
Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Советына эшче тҿркем секретаре 
Коновалова Е. Ю. авыл җирлеге мҽгълҥмат стендларында игълан ителгҽн кҿннҽн 
башлап кҿн саен шимбҽ һҽм якшҽмбедҽн кала 8.00 дҽн 16.00 га кадҽр. Белешмҽлҽр 
ҿчен телефон: 36 – 5 – 18 

 

 

Совет Рҽисе,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Ямбулат  авыл җирлеге башлыгы                                                  М.Н.Ахметзянов   

                                                                                                                                        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Югары Ослан муниципаль районы  

            Ямбулат авыл җирлеге Советының  

            2020 елның  4мартындагы   

            67-286 номерлы карарына  

                                                      3 кушымта  

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯМБУЛАТ АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЯМБУЛАТ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ УСТАВЫНА ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ 
ТУРЫНДА» КАРАРЫ ПРОЕКТЫ БУЕНЧА ФИКЕР АЛЫШУДА  

ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУ ТҼРТИБЕ 

 
1.  Ачык тыңлауларда катнашу ҿчен гаризалар 422587, Татарстан Республикасы, 

Югары Ослан муниципаль районы, Ямбулат авылы, Центральная урамы, 5 нче йорт 
адресы буенча Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге башкарма 
комитетына М.Н.Ҽхмҽтҗановка шҽхсҽн яки почта аша (конвертта «Устав турында 
фикер алышу» тамгалы) бирелҽ. 

    2. Халык алдында чыгыш ясау хокукы белҽн Югары Ослан муниципаль 
районы Ямбулат авыл җирлеге Советына язмача гариза биргҽн авыл халкы чыгыш 
ясый ала.      
     3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык кызыксынучы 
җирлек халкы да булырга мҿмкин. 
     4. Катнашучыларны теркҽҥ халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала 
башлана. 
     5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белҽн катнашучылар гариза бирҥ 
вакытына карап чират тҽртибендҽ ҥз тҽкъдимнҽрен дҽлиллҽҥ ҿчен чакырыла. 
     6. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык дҽвам 
итҽргҽ тиеш тҥгел. 
     7. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тҽмамланганнан соң чыгыш 
ясаучыларга рҽислек итҥче рҿхсҽте белҽн сораулар бирергҽ хокуклы. 
     8. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 
тыкшынырга, аларны ҿзҽргҽ һҽм аларны ҥткҽрҥгҽ комачауларга хокуклы тҥгел. 
    9. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан ҥткҽрҥ тҽртибе бозылган 
очракта, рҽислек итҥче аларны утырыш залыннан чыгарып җибҽрҥне талҽп итҽргҽ 
хокуклы. 
 
Совет Рҽисе,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Ямбулат  авыл җирлеге башлыгы                                                  М.Н.Ахметзянов   

 

 


