
 

 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Октябрьский авыл җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» 

карары проекты турында 
 

Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Уставын 
гамәлдәге законнарга туры китерҥ максатында, «Россия Федерациясендә җирле 
ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 44 статьясы 
һәм «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» Татарстан Республикасы 
Законының 7 статьясына таянып һәм Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский 
авыл җирлеге Уставы белән,   

   
Югары Ослан муниципаль районы  

Октябрьский  авыл җирлеге Советы 
 карар итте: 

   1. Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге башлыгы тәкъдим 
иткән Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Октябрьский авыл җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» 
Карары проектын хупларга, аны беренче укылышта кабул итәргә һәм тәкъдимнәрне, 
тӛзәтмәләрне һәм искәрмәләрне исәпкә алып, аның ӛстендә эшләҥне дәвам итәргә. 
(1 кушымта). 
   2.  Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Уставына 
кертелгән ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр буенча кергән тәкъдимнәрне кабул итҥ, исәпкә 
алу һәм карау буенча эшче тӛркем тӛзергә: 
– эш тӛркеме рәисе, Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский  авыл җирлеге 
Башлыгы Азизов Ш.Р.; 
– эш тӛркеме секретаре, Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге Башкарма комитеты сәркатибе Янгуразова А.Р.; 
Эшче тӛркем әгъзалары:  
- 2 номерлы Октябрьский сайлау округы депутаты Лутфуллин М.Г.; 
- 7 номерлы Матюшино сайлау округы депутаты Гадельшин И.А.;  
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   3. Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советының 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  Октябрьский  авыл 
җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» карары проекты буенча 
гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен расларга (2 кушымта) 

   4. Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советының 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский  авыл 
җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында» карар проекты буенча 
фикер алышуларда гражданнарның катнашу тәртибен расларга (3 кушымта). 

   5. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр буенча ачык тыңлауларны 2020 елның 
20 мартында 10.00 сәгатьтә Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, 
Октябрьский поселогы, Центральная урамы, 7 нче йорт адресы буенча ҥткәрергә 
     6. Эшче тӛркемгә Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский  авыл җирлеге 
Советына кергән тәкъдимнәрне гомумиләштерергә һәм аларны Югары Ослан 
муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советына карауга кертергә. 
    7. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълҥмат рәсми 
порталында, Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм авыл 
җирлегенең мәгълҥмат стендларында урнаштырырга. 
     8. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥземә калдырам. 
 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Октябрьский авыл җирлеге Башлыгы                                        Ш.Р. Азизов        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              



 

 

Югары Ослан муниципаль районы  
     Октябрьский авыл җирлеге Советының  
     2020 елның  3 мартындагы   
     67-303 номерлы карарына  
                                                      1 кушымта  

 
 

Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Уставына  
ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр 

     

 1. Уставның 5 статьясындагы 1 пунктының 20 пунктчасын тҥбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә ҥз белдеге белән 
тӛзелешне сҥтҥ, ҥз белдеге белән корылган корылманы сҥтҥ яки аны рӛхсәт ителгән 
тӛзелеш объектларын ҥзгәртеп кору, җирдән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләре 
белән билгеләнгән капиталь тӛзелеш объектларының чик параметрларына, 
территорияне планлаштыру документларына яки федераль законнарда билгеләнгән 
капиталь тӛзелеш объектлары параметрларына мәҗбҥри таләпләргә туры китерҥ 
турында Карар кабул итҥ»; 
    2. Уставның 33 статьясындагы 1 пунктының 24 пунктчасы ҥз кӛчен югалткан дип 
танырга. 
   3. Уставның 50 статьясындагы 1 пунктының 3 пунктчасын тҥбәндәге редакциядә 
бәян итәргә: 
    « 3) территориаль планлаштыру, җирдән һәм башка табигый ресурслардан 
файдалану, әйләнә-тирәлекне саклау ӛлкәсендә: 
- муниципаль норматив хокукый актлар проектлары буенча җәмәгать тыңлаулары, 
ачык тыңлаулар оештыра һәм ҥткәрә; 
- халыкка экологик хәл турында хәбәр итә, тиешле органнарга предприятиеләрнең, 
учреждениеләрнең, оешмаларның әйләнә-тирә мохиткә куркыныч тудыручы, 
табигатьтән файдалану турындагы законнарны бозучы гамәлләре турында хәбәр итә; 
- Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә, ҥз белдеге белән тӛзелгән 
корылманы сҥтҥ яки аны рӛхсәт ителгән тӛзелеш, ҥзгәртеп кору, җирдән файдалану 
һәм тӛзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән капиталь тӛзелеш объектларының чик 
параметрларына, территорияне планлаштыру документларына яки федераль 
законнарда билгеләнгән капиталь тӛзелеш объектлары параметрларына мәҗбҥри 
таләпләргә туры китерҥ турында Карар кабул итә» 

4. Уставның 50 статьясындагы 1 пунктының 7 пунктчасын тҥбәндәге редакциядә 
бәян итәргә: 

«7. тӛзекләндерҥ ӛлкәсендә: 
- каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым туплау) һәм 

транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнаша; 
- җирлек территориясен тӛзекләндерҥ буенча эшчәнлекне оештыра, җирлекнең 

тӛзекләндерҥ кагыйдәләрен ҥтәҥне контрольдә тота; 
- адресация объектларына адресларны бирә, адресларны ҥзгәртә, юкка чыгара, 

урам-юл челтәре элементларына (җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан тыш), 
җирлек чикләрендә планлаштыру структурасы элементларына исемнәрен бирә, 
мондый атамаларны ҥзгәртә, юкка чыгара, дәҥләт адреслы реестрында мәгълҥматны 
урнаштыра»; 



 

 

5. Уставның 50 статьясындагы 2 пунктының 13 абзацын тҥбәндәге редакциядә 
бәян итәргә: 

«- җирлек территориясендә яшәҥче хуҗаларсыз хайваннар белән эш итҥ 
эшчәнлеген башкара»; 

6. 50 статьяның 2 пунктына тҥбәндәге эчтәлекле абзац ӛстәргә: 
-«Кулланучылар хокукларын яклау турында»  1992 елның 7 февралендәге 2300-

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

7.   Уставның 85 статьясындагы 1 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мӛнәсәбәтләрен җайга сала 

торган хокукый актлар, җирле бюджеттан физик затларга бҥтән тҥләҥләр буенча 
гавами норматив йӛкләмәләр бирә торган хокукый актлар нигезләмәләрен, шулай ук 
муниципаль контрактлар, шартнамәләр (килешҥләр) шартларын ҥтәҥне тәэмин итҥ 
максатларында гамәлгә ашырыла.  

 

 
 

Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Октябрьский авыл җирлеге Башлыгы                                       Ш.Р. Азизов        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      Югары Ослан муниципаль районы  
     Октябрьский авыл җирлеге Советының  
     2020 елның  3 мартындагы   
     67-303 номерлы карарына  
                                                     2 кушымта 

 
 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
ОКТЯБРЬСКИЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ 

ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ ТУРЫНДА» ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ КАРАРЫ ПРОЕКТЫНА 
ГРАЖДАННАРНЫҢ ТӘКЪДИМНӘРЕН ИСӘПКӘ АЛУ ТӘРТИБЕ 

 

 
   1. Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советының 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге Уставына ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында»  карар проектына 
тәкъдимнәр 2020 елның 19 мартына  кадәр, Ф. И. О. һәм авторның яшәҥ урыны 
турындагы мәгълҥматларны кҥрсәтеп, язма рәвештә кертелә.  
  Тәкъдимнәр тҥбәндәге адрес буенча кабул ителә: 422580, Татарстан Республикасы, 
Югары Ослан районы, Октябрьский поселогы, Центральная урамы, 7 нче йорт, Югары 
Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советындагы эшче тӛркем 
сәркәтибе А. Р. Янгуразова авыл җирлегенең мәгълҥмат стендларында шимбә һәм 
якшәмбедән кала кӛн саен 8.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр. Белешмәләр ӛчен телефон: 
8(84379)31427 

 

 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Октябрьский авыл җирлеге  Башлыгы:                             Ш.Р. Азизов        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      Югары Ослан муниципаль районы  
     Октябрьский авыл җирлеге Советының  
     2020 елның  3 мартындагы   
     67-303 номерлы карарына  
                                                      3 кушымта 

 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ОКТЯБРЬСКИЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН 

ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ ТУРЫНДА» КАРАР 
ПРОЕКТЫ БУЕНЧА ФИКЕР АЛЫШУДА ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУ ТӘРТИБЕ 

 
     1. Ачык тыңлауларда катнашу ӛчен гаризалар тҥбәндәге адрес буенча бирелә: 
422580, Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, Октябрьский бистәсе, 
Центральная урамы, 7 нче йорт, Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге Башкарма комитеты сәркатибе Янгуразова А.Р. шәхсән яки почта аша 
(конвертта «Устав турында фикер алышу» тамгалы).   
    2. Халык алдында чыгыш ясау хокукы белән Югары Ослан муниципаль районы 
Октябрьский авыл җирлеге Советына язмача гариза биргән авыл халкы чыгыш ясый 
ала. 
      3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык кызыксынучы 
җирлек халкы да булырга мӛмкин. 
     4. Катнашучыларны теркәҥ халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала 
башлана. 
     5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза бирҥ 
вакытына карап чират тәртибендә ҥз тәкъдимнәрен дәлилләҥ ӛчен чакырыла. 
     6. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык дәвам 
итәргә тиеш тҥгел. 
     7. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш 
ясаучыларга рәислек итҥче рӛхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 
     8. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 
тыкшынырга, аларны ӛзәргә һәм аларны ҥткәрҥгә комачауларга хокуклы тҥгел. 
    9. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан ҥткәрҥ тәртибе бозылган 
очракта, рәислек итҥче аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрҥне таләп итәргә 
хокуклы. 
 
 

 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Октябрьский авыл җирлеге  Башлыгы:                                                            Ш.Р. Азизов        
 


