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                     16.03.2020г. №117 

 

Совет карары проекты турында  

Исергәп 

 авыл җирлеге башлыгы  

"Уставка үзгәрешләр кертү турында»  

муниципаль берәмлек башлыгы  

Исергәп авылы  

Баулы авыл җирлеге  

муниципаль район башлыгы  

Совет карары белән расланган карар  

Исергәп  

авыл җирлеге башлыгы  

Баулы муниципаль районы 

2009 елның 17 октябрендәге 104 номерлы»  

 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы («Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында «2017 елның 7 октябрендәге 75-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән үзгәрешләр белән), 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының» Исергәп авыл 

җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Исергәп авыл җирлеге 

Советы КАРАР ИТТЕ.: 

1. «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге 

«муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» Исергәп авыл 

җирлеге Советының 2019 елның 17 октябрендәге 104 номерлы карары (1 нче 

кушымта) белән расланган» Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы Исергәп авыл җирлеге "муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 
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кертү турында" Исергәп авыл җирлеге Советы Карары проектын (1 нче 

кушымта) хупларга һәм халык алдында тыңлауларга чыгарырга.) 

2. Исергәп авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында» гы Карары проектын беренче укылышта кабул 

итәргә. 

3. Махсус җиһазландырылган мәгълүмати стендларда урнаштырып халыкка 

хәбәр итү: 

- Исергәп авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты, 17.10.2009 ел, № 104 Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге Советы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Исергәп авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында»; 

-Исергәп авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында» 2019 елның 17 октябрендәге 104 номерлы Карары» 

Гражданнарның аның турында фикер алышуында катнашуы турында " гы 

Карары проектына карата гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче 

кушымта);); 

-Исергәп авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында» Исергәп авыл җирлеге Советының 2019 елның 17 

октябрендәге 104 номерлы карары (3 нче кушымта) нигезендә расланган карары 

проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 нче кушымта)) 

4. Исергәп авыл җирлеге Советының «Баулы муниципаль районының «Исергәп 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында " гы 

карары проекты буенча кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм 

карау буенча эшче төркем төзергә  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының» Баулы муниципаль 
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районы Исергәп авыл җирлеге Советының 2019 ел, 17 октябрь, 104 нче карары 

белән расланган түбәндәге составта расланган " Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге Советының 2019 ел, 17 октябрь, 104 

нче карары: 

1. Бакиров Марат Әнәс улы-Исергәп авыл җирлеге Советы депутаты;  

2.Тимерханов Рәйхан Варис улы-Исергәп авыл җирлеге Советы депутаты;  

3.Хәлимов Айнур Ирек улы-Исергәп авыл җирлеге Советы депутаты; 

5. Исергәп авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча ачык тыңлаулар 

үткәрергә.        

6. Эшче төркем Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Исергәп авыл җирлеге Советы депутатларының һәм Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге Советының «Исергәп авыл 

җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» Исергәп 

авыл җирлеге Советы карары проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен 

өйрәнергә һәм гомумиләштерергә, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы Исергәп авыл җирлеге Советының 2019 елның 17 октябрендәге 104 

номерлы карары белән расланган» Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы Исергәп авыл җирлеге Советы каравына кертү турында " карары 

7. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы «Исергәп авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Уставының яңа редакциясе проекты буенча кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, 

гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркемгә йөкләргә. 

 
 

 

Район Башлыгы, Совет Рәисе 

Исергэп авыл жирлеге башлыгы                                                    Әhлиуллин А.А 
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\\ 1 нче кушымта  

Совет карары буенча 

Исәнгәп  

авыл җирлеге башлыгы 

Баулы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы Президенты  

2020 елның 16 мартыннан 
 

ПРОЕКТ 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 7 мартындагы 86 номерлы «Исергәп авыл җирлеге 

«муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " 

карары»  

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге 

Советының 2019 елның 17 октябрендәге 104 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге 

Советының 2019 елның 17 октябрендәге 104 номерлы карары» 

 

                 

«Физик культура һәм спорт турында «Татарстан Республикасы Законына 

һәм» Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында «Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2015 елның 3 

ноябрендәге 89-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Исергәп авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:  

 1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Исергәп 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертергә:: 

8 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  

«2) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән 

төзелешне сүтү, үз белдеге 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.»; 



5 

 

 

21 статьяның 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

4. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Исергәп авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегендә халык тыңлауларын, җәмәгать фикер 

алышуларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмә белән 

билгеләнә»; 

92 статьяның 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

3. Дисциплинар түләтүләрне куллану һәм бетерү тәртибе, «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмәт законнары белән 

билгеләнә.. 

2. Әлеге карарны федераль законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт 

теркәвенә алу өчен Юстиция органына җибәрергә. 

3. Дәүләт теркәвенә алынганнан соң әлеге карарны мәгълүмат 

стендларында урнаштыру юлы белән халыкка игълан итәргә, Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында бастырып 

чыгарырга. 

4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 

Район Башлыгы, Совет Рәисе 

Исергэп авыл жирлеге башлыгы                                                    Әhлиуллин А.А 
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2 нче кушымта  

Совет карары буенча 

Исергэп  

авыл җирлеге башлыгы 

Баулы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы Президенты  

2002 елның 16 мартыннан 

ТӘРТИП 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

ИСЕРГӘП АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ "МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ УСТАВЫ 

ПРОЕКТЫ ҺӘМ ГРАЖДАННАРНЫҢ АНЫҢ ТУРЫНДА ФИКЕР 

АЛЫШУЛАРДА КАТНАШУЫ ТУРЫНДА" КАРАР ПРОЕКТЫ БУЕНЧА 

ГРАЖДАННАР ТӘКЪДИМНӘРЕН ИСӘПКӘ АЛУ 

1Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге 

Советының 17.10.2009 ел, № 104 карары белән расланган " Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы «Исергәп авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар 

проектына тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Исергәп авыл җирлеге советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 423941, 

Татарстан Республикасы, Баулы муниципаль районы, Исергәп авылы, Совет 

урамы, 108а йорт, язма рәвештә. 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә махсус җиһазландырылган мәгълүмат 

стендларында урнаштырылган көннән алып бер ай эчендә 8 сәгатьтән 16 

сәгатькә кадәр кабул ителә. 

2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча 

тапшырыла: 423941, Татарстан Республикасы, Баулы муниципаль районы, 

Исергәп авылы, Совет урамы, 108а йорт, шәхсән яки почта аша ("Устав 

турында фикер алышу"конвертында тамгасы белән). 

 

  

 

 

Район Башлыгы, Совет Рәисе 

Исергэп авыл жирлеге башлыгы                                                    Әhлиуллин А.А 
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3 нче кушымта  

Совет карары буенча 

Исәнгәп  

авыл җирлеге 

башлыгы 

Баулы муниципаль 

районы 

Татарстан 

Республикасы 

Президенты  

2020 елның 16 

мартыннан 
                                 

ТӘРТИП 

ПРОЕКТ БУЕНЧА АЧЫК ТЫҢЛАУЛАР ҮТКӘРҮ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ИСЕРГӘП АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫН 2018 ЕЛНЫҢ 17 

ОКТЯБРЕНДӘГЕ 104 НОМЕРЛЫ " ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ИСЕРГӘП АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

«МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ УСТАВЫНА ҮЗГӘРЕШЛӘР ҺӘМ 

ӨСТӘМӘЛӘР КЕРТҮ ТУРЫНДА» КАРАРЫ» 

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Исергәп авыл 

җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының 

Исергәп авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» гы карары проекты буенча гавами тыңлаулар" 

Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында «гы Федераль законның 28 статьясы нигезендә үткәрелә. 

2. Үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау хокукы белән ачык 

тыңлауларда шулай ук Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Исергәп 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 исәпкә алу өчен, әислек 

итүче тәкъдиме буенча рекомендацияләр секретариат җитәкчесе һәм ике 

әгъзасы составында ачык тыңлаулар секретариаты сайлана. 

8. Төп доклад белән Исергәп авыл җирлеге Советы депутаты чыгыш ясый. 

9. Ачык тыңлауларда катнашучылар, чыгыш ясау хокукы белән, гариза 
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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. Ачык тыңлауларда катнашучылар тарафыннан уздыру 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 

тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне ачыклау өчен сүз бирә ала. 

16. Ачык тыңлауларда катнашучыларның барлык кисәтүләре һәм 

тәкъдимнәре секретариатка язма рәвештә тапшырыла һәм гавами тыңлаулар 

беркетмәсенә кушыла. Исергәп авыл җирлеге Советы материалларында халык 

алдында тыңлауларның беркетмәсенә рәислек итүче кул куя һәм саклана. 

17. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә эшче төркем тарафыннан 

әзерләнә. 

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

итү Исергәп авыл җирлеге Советы тарафыннан башкарыла. 

 

Район Башлыгы, Совет Рәисе 

Исергэп авыл жирлеге башлыгы                                                    Әhлиуллин А.А 
 

 

 

 

  

 

 


