
Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципапь районы 
Савруш авыл жирлеге Советы

КАРАР

№ 107 02.03.2020 ел.

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц 
“Савруш авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге 
Уставына узгэрешлэр керту проекты турында

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц "Савруш авыл 
ж;ирлеге" муниципаль берэмлеге Уставын (Татарстан Республикасы Аксубай 
муниципаль районыныц «Савруш авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Советыныц 
29.10.2019 ел., 93 нче номерлы карары белэн кабул ителде) «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 
октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законга Ьэм "Татарстан Республикасында 
жирле узидарэ турында" 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законына туры китеру максатларында, Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районыныц Савруш авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц Савруш авыл 
Жирлеге Уставына узгэрешлэр керту проекты (1нче кушымта) беренче укылышта 
кабул итэргэ.

2. Расларга:
- «Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш авыл 

Жирлеге Уставына узгэрешлэр керту турында» карар проекты буенча 
гражданнарныц тэкъдимнэрен исэпкэ алу гэртибе Ьэм аныц турында фикер 
алышуда гражданнарныц катнашу тэртибе (2 нче кушымта)

- Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирлеге 
Советыныц «Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы «Савруш авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында»гы карары 
проекты буенча гавами тыцлаулар уткэру тэртибе (3 нче кушымта).

3. «Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц «Савруш авыл 
Жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында» карар 
проекты буенча кергэн тэкъдимнэрне исэпкэ алу, гомумилэштеру Ьэм карау буенча 
эшче тор кем тозергэ, тубэндэге составта:

Кузьмин Андрей Георигиевич - Савруш авыл жирлеге башлыгы;
Герасимова Ирина Алексеевна -  Савруш авыл жирлеге Советы депутаты;
Васильева Надежда Николаевна - Савруш авыл жирлеге башкарма комитеты 

секретаре.
4. «Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы “ Савруш авыл 

жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында» карарны 
гавами тыцлаулар 11.03.2020 ел., 10:00 сэгатьтэ Савруш СДК бинасында уткэрергэ.

5. Эшче теркем Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц 
Емелькино авыл жирлеге Советы депутатлары Ьэм «Татарстан Республикасы



Аксубай муниципаль районыньщ “ Савруш авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
У ставы на узгэрешлэр керту турында»гы карар проекты буенча гражданнарныц 
тэкьдимнэрен ойрэнергэ Ьэм гомумилэштерергэ Ьэм Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районыныц Емелькино авыл жирлеге Советына карауга 
чыгарырга тиеш.

6. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тоту «Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районыныц «Савруш авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге 
Уставына узгэрешлэр керту турында» карар проекты буенча кергэн тэкъдимнэрне 
исэпкэ алу, гомумилэштеру Ьэм карау буенча эшче теркемгэ йеклэргэ.

7. Элеге карарны мэгълумати стендларда, Аксубай муниципаль районыныц 
рэсми сайтында Ьэм хокукый мэгълуматныц рэсми сайтында бастырып чыгарырга 
(//http: pravo. tatarstan. ru) закон да билгелэнгэн срокта.
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А.Г.Кузьмин



Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районы 

Савруш авыл жирлеге 
Советыньщ 02.03.2020 елныц 

107 нче номерлы карарына 
1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыньщ 
" Савруш авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге Уставына 

узгэрешлэр Ьэм остэмэлэр

5 статьяныц 1 олешендэге 20 иунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"Россия Федерациясе граждан законнары нигезендэ уз белдеге белэн тозелгэн 

корылманы суту, уз белдеге белэн тозелгэн корылманы суту яки аны рехсэт ителгэн 
тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкциялэу иц чик параметрларына 
туры китеру турында, жирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэре, территорияне 
планлаштыру буенча документлар яисэ федераль законнарда билгелэнгэн капиталь 
тезелеш объекглары параметрларына мэжбури талэплэр белэн билгелэнгэн, карар 
кабул иту"

28 статьяныц 1 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"Жирлек советы бер мандатлы сайлау округлары буенча муниципаль сайлауларда 

сайланучы 7 депутаттан тора"

Уставный 29 статьясына тубэндэге эчтэлекле 6.1 пункт остэргэ:
"Уз вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы депутат, жирле узидарэнец 

сайланулы органы эгъзасы, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты хокуклы 
тугел:

1). эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша 
шегыльлэнергэ;

2). коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ катнашу, 
тубэндэге очраклардан тыш:
э) сэяси партия, Иенэр берлеге органы, шул исэптэн жирле узидарэ органында, 
муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел 
профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан, башка ижтимагый оешманыц, 
торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц, кучемсез милек милек милекчелэр 
ширкэтенец гомуми жыелышында (конференция) катнашу;
б) Россия Федерациясе субъекты законында билгелэнгэн тэртиптэ Россия 
Федерациясе субъектыныц югары вазыйфаи затына (Россия Федерациясе субъекты 
дэулэт хакимиятенец югары башкарма органы житэкчесе) алдан хэбэр иту белэн, 
тулэусез нигездэ, коммерцияле булмаган оешма белэн (сэяси партия, Ьенэри берлек 
органы, шул исэптэн жирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау 
комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау органы, 
съездда (конференциялэрдэ) яки башка ижтимагый оешманыц, торак, торак-



тезелеш, гараж кооперативларыныц, кучемсез мелкэт милекчелэр ширкэтенен 
гомуми ж;ыелышында катнашудан тыш) идарэ итудэ катнашу;
в) Россия Федерациясе субъектыньщ муниципаль берэмлеклэре советында, башка 
муниципаль берэмлеклэрнен, берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларньщ идарз 
органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим иту;
г) муниципаль берэмлек (муниципаль берэмлек исеменнэн оешманы гамэлгэ куючы 
вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру тэртибен яисэ муниципаль милектэ булган акциялэр 
(устав капиталындагы елешлэр) белэн идарз иту тэртибен билгели торган 
муниципаль хокукый актлар нигезендэ) гамэлгэ куючы (акционер, катнашучы) 
булган оешманыц идарэ органнарында Ьэм ревизия комиссиясендэ муниципаль 
берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим иту;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;

3). башка тулэуле эшчэнлек белэн шегыльлэнергэ, укытучылык, фэнни Ьэм 
башка иждци эшчэнлектэн тыш. Шул ук вакытта укытучылык, фэнни Ьэм башка 
иждди эшчэнлек, эгэр Россия Федерациясенец халыкара шаргнамэсе яисэ Россия 
Федерациясе законнары белэн башкасы каралмаган булса, чит ил дэулэтлэре, 
халыкара Ьэм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары Ьэм гражданлыгы булмаган 
затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый;

4). идарэ органнары, попечительлек яки кузэтчелек советлары, Россия 
Федерациясе территориясендэ эшлэуче чит ил коммерцияле булмаган хекумэтнеке 
булмаган Ьэм аларныц структур булекчэлэре составына, эгэр Россия 
Федерациясенец халыкара килешуендэ яки Россия Федерациясе законнарында 
башкасы каралмаган булса, керергэ.



Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районы 

Савруш авыл жирлегенен 
02.03.2020 елныц 

107 нче номерлы карарына 
2 нче кушымта

«Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 
«Савруш авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 

У ставы на узгэрешлэр Ьэм остэмэлэр керту турында»гы 
карар проектына гражданнар тэкъдимнэрен исэпкэ any 

Иам гражданнарныц фикер алышуларда катнашуы тэртибе

1. «Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш авыл 
жирлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм остэмэлэр керту турында» карар проектына 
тэкъдимнэр Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш авыл 
жирлеге Советына тубэндэге адрес буенча кертелэ:РТ,Аксубай районы,Иске 
Савруш авылы, Комсомол урамы, 20 нче йорт, язма формада.

Тэкъдимнэр эш кеннэрендэ 8 дэн 16 сэгатькэ кадэр 11.03.2020 елныц кадэр 
кабул ителэ.

2. Чыгыш ясау хокукы бел эн ачык тыцлауларда катнашу очен гаризалар 
тубэндэге адрес буенча тапшырыла РТ,Аксубай районы,Иске Савруш авылы:, 
Комсомол урамы, 20 йорт, шэхсэн яки почта аша ("Уставка узгэрешлэр керту 
турында фикер алышу" конвертында тамгасы белэн).



Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районы 

Савруш авыл жирлеге Советыныц 
02.03.2020 елныц 107 нче карарына

3 нче кушымта

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 
Савруш авыл жирлеге Советыныц 

"Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 
“Савруш авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 

Уставына узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту турында" 
карары проекты буенча ачык тыцлаулар уткэру тэртибе

1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш авыл 
жирлегенец «Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц «Савруш 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту 
турында» гы карары проекты буенча (алга таба - гавами тыцлаулар) гавами 
тыцлаулар «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» гы Федераль законный 28 статьясы нигезендэ уткэрелэ.

2. Ачык тыцлауларда катнапгучылар уз тэкъдимнэрен дэлиллэу очен чыгыш 
ясау хокукы белэн шулай ук Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районыныц Савруш авыл жирлеге Советына язма гаризалар биргэн жирлек халкы 
да катнаша.

3. Халык тыцлауларында халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка, 
жирлекнец барлык кызыксынган кешелэре дэ катнаша ала.

4. Катнашучыларны теркэу ачык тыцлаулар башланганчы 30 минуттан башлана.
5. Халык алдында тыцлауларда авыл жирлеге башлыгы рэислек итэ.
6. Халык алдында тыцлаулар рэислек игученец кереш сузе белэн ачыла, ул 

утырышта катнашучыларга фикер алышына торган мэсьэлэнец асылы, тьщлауларны 
уткэру тэртибе турында хэбэр итэ.

7. Беркетмэне рэсмилэштеру, кергэн тэкъдимнэрне, рекомендациялэрне исэпкэ 
алу очен, рэислек итуче тэкъдиме буенча, секретариатныц житэкчесе Иэм ике 
эгъзасы составында ачык тыцлаулар секретариаты сайлана.

8. Топ доклад белэн Савруш авыл жирлеге Советы депутаты чыгыш ясый.
9. Ачык тыцлауларда катнашучылар, чыгыш ясау хокукы белэн, гариза биру 

вакытына карап, чират тэртибендэ уз тэкъдимнэрен аргументациялэу очен 
чакырыла.

10. Ачык тыцлауларда катнашучыларнын чыгышлары 5 минуттан артык дэвам 
итэргэ тиеш тугел.

1 1. Ачык тыцлауларда катнашучылар чыгыш ясаганнан соц чыгыш ясаучыларга 
рэислек итуче рехсэте белэн сораулар бирергэ хокуклы.

12. Халык тыцлауларында катнашучылар ачык тыцлаулар барышына 
тыкшынырга, аларны езэргэ Ьэм аларны уткэругэ комачауларга хокуклы тугел.

13. Ачык тыцлаулар уздырганда тэртипне утэу ачык тыцлауларда катнашу очен 
мэжбури шарт булып тора.

14. Халык тыцлауларын уткэру тэртибе бозылган очракта, рэислек итуче



аларны утырыш залыннан чыгаруны талэп итэргэ хокуклы.
15. Чыгышлар тэмамланганнан соц, рэислек итуче ачык тыцлаулар 

секретариаты житэкчесенэ гавами тыцлаулар барышында эйтелгэн 
рекомендациялэрне, тэкьдимнэрне ачыклау ечен суз бирэ ала.

16. Ачык тьщлауларда катнашучыларныц барлык кисэтулэре Ьэм тэкъдимнэре 
секретариатка язма рэвештэ тапшырыла Ьэм гавами тыцлаулар беркетмэсенэ 
кушыла. Халык тыцлауларыныц беркетмэсенэ рэислек итуче кул куя Ьэм Савруш 
авыл жирлеге Советы материалларында билгелэнгэн тэртиптэ саклана.

17. Ачык тыцлаулар нэтижэлэре буенча бэялэмэ эшче твркем тарафыннан 
эзерлэнэ.

18. Халык тыцлауларын уткэруне оештыру Ьэм матди-техник яктан тээмин иту 
Савруш авыл жирлеге Советы тарафыннан башкарыла.


