




 

 

Татарстан Республикасы  

Аксубай муниципаль районы 

Яна Аксубай  авыл җирлеге 

 Советының  2 март 2020 елның  

 122 нче номерлы карарына  

1 нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының 

" Яна Аксубай    авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 

 

 

5 статьяның 1 өлешендәге 20 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән 

төзелгән корылманы сүтү, үз белдеге белән төзелгән корылманы сүтү яки аны 

рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү иң 

чик параметрларына туры китерү турында, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләре, территорияне планлаштыру буенча документлар яисә федераль 

законнарда билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри 

таләпләр белән билгеләнгән, карар кабул итү" 

 

Уставның 29 статьясына түбәндәге эчтәлекле 6.1 пункт өстәргә: 

"Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутат, җирле 

үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи 

заты хокуклы түгел: 

1). эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә; 

2). коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә 

катнашу, түбәндәге очраклардан тыш: 

ә) сәяси партия, һөнәр берлеге 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, күчемсез милек 

милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу; 

б) Россия Федерациясе субъекты законында билгеләнгән тәртиптә Россия 

Федерациясе субъектының югары вазыйфаи затына (Россия Федерациясе 

субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесе) алдан хәбәр 

итү белән, түләүсез нигездә, коммерцияле булмаган оешма белән (сәяси партия, 

һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз 

оешмасының сайлау органы, съездда (конференцияләрдә) яки башка иҗтимагый 

оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез мөлкәт 

милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында катнашудан тыш) идарә итүдә 

катнашу; 



в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берәмлекләре советында, 

башка муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә 

органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим 

итү; 

г) муниципаль берәмлек (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) гамәлгә куючы (акционер, 

катнашучы) булган оешманың идарә органнарында һәм ревизия комиссиясендә 

муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итү; 

д)  федераль законнарда каралган башка очраклар; 

3). башка түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә, укытучылык, фәнни һәм 

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

иҗади эшчәнлек, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе яисә Россия 

Федерациясе законнары белән башкасы каралмаган булса, чит ил дәүләтләре, 

халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы 

булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый; 

4). идарә органнары, попечительлек яки күзәтчелек советлары, Россия 

Федерациясе территориясендә эшләүче чит ил коммерцияле булмаган 

хөкүмәтнеке булмаган һәм аларның структур бүлекчәләре составына, әгәр 

Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия Федерациясе 

законнарында башкасы каралмаган булса, керергә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Татарстан Республикасы 

 Аксубай муниципаль районы 

  Яна Аксубай  авыл җирлегенең 

  2 март 2020 елның 

 122 нче номерлы карарына 

 2 нче кушымта 

 

«Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 

« Яна Аксубай  авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»гы 

карар проектына гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу 

һәм гражданнарның фикер алышуларда катнашуы тәртибе 

1. «Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Яна Аксубай  

авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар 

проектына тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 

Яна Аксубай    авыл җирлеге Советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Яна Аксубай  , Узек 

урамы,  31нче йорт, язма формада. 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә 8 дән 16 сәгатькә кадәр 03.04. 2020елның кадәр 

кабул ителә. 

2. Чыгыш ясау хокукы белән ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар 

түбәндәге адрес буенча тапшырыла:  Яна Аксубай  авылы , Узек урамы,  31 

йорт, шәхсән яки почта аша ("Уставка үзгәрешләр кертү турында фикер алышу" 

конвертында тамгасы белән). 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                      

  

 Татарстан Республикасы  

Аксубай муниципаль районы  

Яна Аксубай авыл җирлеге Советының  

2 март 2020 елның  122 нче карарына 

 3 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 

Яна Аксубай авыл җирлеге Советының 

"Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 

“Яна Аксубай авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында" 

карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе 

 

1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Яна Аксубай авыл 

җирлегенең «Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының « Яна 

Аксубай  авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» гы карары проекты буенча (алга таба - гавами 

тыңлаулар) гавами тыңлаулар «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» гы Федераль законның 28 статьясы 

нигезендә үткәрелә. 

2. Ачык тыңлауларда катнашучылар үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен 

чыгыш ясау хокукы белән шулай ук Татарстан Республикасы Аксубай 

муниципаль районының Яна Аксубай авыл җирлеге Советына язма гаризалар 

биргән җирлек халкы да катнаша. 

3. Халык тыңлауларында халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка, 

җирлекнең барлык кызыксынган кешеләре дә катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркәү ачык тыңлаулар башланганчы 30 минуттан 

башлана. 

5. Халык алдында тыңлауларда авыл җирлеге башлыгы рәислек итә. 

6. Халык алдында тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул 

утырышта катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, 

тыңлауларны үткәрү тәртибе турында хәбәр итә. 

7. Беркетмәне рәсмиләштерү, кергән тәкъдимнәрне, рекомендацияләрне 

исәпкә алу өчен, рәислек итүче тәкъдиме буенча, секретариатның җитәкчесе һәм 

ике әгъзасы составында ачык тыңлаулар секретариаты сайлана. 

8. Төп доклад белән Яна Аксубай  авыл җирлеге Советы депутаты чыгыш 

ясый. 

9. Ачык тыңлауларда катнашучылар, чыгыш ясау хокукы белән, гариза бирү 

вакытына карап, чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен аргументацияләү өчен 

чакырыла. 

10. Ачык тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык 

дәвам итәргә тиеш түгел. 

11. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш ясаганнан соң чыгыш 



ясаучыларга рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

12. Халык тыңлауларында катнашучылар ачык тыңлаулар барышына 

тыкшынырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. 

13. Ачык тыңлаулар уздырганда тәртипне үтәү ачык тыңлауларда катнашу 

өчен мәҗбүри шарт булып тора. 

14. Халык тыңлауларын үткәрү тәртибе бозылган очракта, рәислек итүче 

аларны утырыш залыннан чыгаруны таләп итәргә хокуклы. 

15. Чыгышлар тәмамланганнан соң, рәислек итүче ачык тыңлаулар 

секретариаты җитәкчесенә гавами тыңлаулар барышында әйтелгән 

рекомендацияләрне, тәкъдимнәрне ачыклау өчен сүз бирә ала. 

16. Ачык тыңлауларда катнашучыларның барлык кисәтүләре һәм 

тәкъдимнәре секретариатка язма рәвештә тапшырыла һәм гавами тыңлаулар 

беркетмәсенә кушыла. Халык тыңлауларының беркетмәсенә рәислек итүче кул 

куя һәм Яна Аксубай авыл җирлеге Советы материалларында билгеләнгән 

тәртиптә саклана. 

17. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә эшче төркем тарафыннан 

әзерләнә. 

18. Халык тыңлауларын үткәрүне оештыру һәм матди-техник яктан тәэмин 

итү  Яна Аксубай авыл җирлеге Советы тарафыннан башкарыла. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


