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Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Яңа Тинчәле авыл җирлеге Советының
2015 елның 1 июлендәге 1-67 номерлы карары (Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы
Яңа Тинчәле авыл җирлеге Советының 2016 елның 1 июлендәге 17-2 номерлы, 2017 елның 23
сентябрендәге 38-2 номерлы, 2018 елның 03 сентябрендәге 56-1 номерлы карары редакциясендә)
белән кабул ителгән «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Яңа Тинчәле авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын гамәлдәге законнарга туры китерү максатларында, 2003
елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 131-ФЗ номерлы Федераль Законының гамәлдәге законнар, Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районы Яңа Тинчәле авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставының 86-88 ст.
нигезендә, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Яңа Тинчәле авыл җирлеге Советы
КАРАР:
I. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Яңа Тинчәле авыл җирлеге муниципаль
берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә::
1.1. 6 статьяда:
13 пунктчаны үзгәртү һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
"13) җирлек территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннар белән мөрәҗәгать итү буенча
эшчәнлек алып бару.;»;
1.2. 16 статьяда:
түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
"16 Статья. Территориаль иҗтимагый үзидарә.
1. Территориаль иҗтимагый үзидарә дигәндә, җирлек территориясенең бер өлешендә, шулай
ук торак пунктларда урнашкан (яисә аларның территориясе өлешендә) мөстәкыйль рәвештә һәм
җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча үз инициативаларын гамәлгә ашыру өчен, гражданнарның
яшәү урыны буенча үз-үзләрен оештыру аңлашыла.
Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория чикләре Тиешле
территориядә яшәүче халык тәкъдиме буенча, җирлек Советы, ә торак пунктларда (яисә аларның
территориясе өлешендә) – район Советы тарафыннан билгеләнә.
2. Җирлектә территориаль иҗтимагый үзидарә гражданнарның җыелышлары һәм
конференцияләре үткәрү, шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарә органнары булдыру юлы
белән халык тарафыннан гамәлгә ашырыла.
3. Территориаль иҗтимагый үзидарә гражданнарның түбәндәге территорияләре чикләрендә
гамәлгә ашырылырга мөмкин: торак йортның подъезды; күпфатирлы торак йорт; торак
йортларның бер төркеме; торак микрорайон; җирлек булмаган авыл торак пункты; гражданнарның
башка яшәү территорияләре.
4. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория чикләре Тиешле
территориядә яшәүче халык тәкъдиме буенча җирлек Советы тарафыннан билгеләнә.

5. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган Территория шундый ук
башка территория составына керә алмый.
6. Территориаль иҗтимагый үзидарә, аның Уставы нигезендә, юридик зат була ала һәм
коммерцияле булмаган оешманың оештыру-хокукый формасында дәүләт теркәвенә алынырга
тиеш.
7. Территориаль иҗтимагый үзидарә уставында билгеләнә:
1) ул гамәлгә ашырыла торган территория;
2) Территориаль иҗтимагый үзидарә эшчәнлегенең максатлары, бурычлары, формалары
һәм төп юнәлешләре;
3) территориаль иҗтимагый үзидарә органнарының вәкаләтләрен формалаштыру, туктату,
вәкаләтләре чоры;
4) карарлар кабул итү тәртибе;
5) мөлкәт сатып алу тәртибе, шулай ук күрсәтелгән мөлкәттән һәм финанс чараларыннан
файдалану һәм алар белән эш итү тәртибе;
6) территориаль иҗтимагый үзидарәне гамәлгә ашыруны туктату тәртибе.
Территориаль иҗтимагый үзидарә уставына өстәмә таләпләр җирле үзидарә органнары
тарафыннан билгеләнә алмый.
8. Территориаль иҗтимагый үзидарә эшчәнлеге мәсьәләләре буенча гражданнар
җыелышлары, конференцияләре аның Уставы нигезендә чакырыла.
9. Территориаль иҗтимагый үзидарәне оештыру һәм гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча
гражданнар җыелышы, әгәр анда уналтынчы яшькә җиткән территория халкының өчтән береннән
дә ким булмаган өлеше катнашса, вәкаләтле дип санала.
Территориаль иҗтимагый үзидарәне оештыру һәм гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча
гражданнар конференциясе, гражданнар җыелышларында уналтынчы яшькә җиткән, Тиешле
территориядә яшәүчеләрнең өчтән береннән дә ким булмаган өчтән икесе катнашса, хокуклы дип
санала.
10. Территориаль иҗтимагый үзидарәне гамәлгә ашыручы гражданнар җыелышының,
конференцияләренең аерым вәкаләтләренә түбәндәгеләр керә::
1) территориаль иҗтимагый үзидарә органнары структурасын билгеләү;
2) Территориаль иҗтимагый үзидарә Уставы кабул итү, аңа үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү.;
3) территориаль иҗтимагый үзидарә органнарын сайлау;
4) территориаль иҗтимагый үзидарә эшчәнлегенең төп юнәлешләрен билгеләү;
5) территориаль иҗтимагый үзидарәнең керемнәр һәм чыгымнары сметасын һәм аның
үтәлеше турында хисапны раслау;
6) территориаль иҗтимагый үзидарә органнары эшчәнлеге турындагы хисапларны карау
һәм раслау.
11. Территориаль иҗтимагый үзидарә органнары:
1) Тиешле территориядә яшәүче халыкның мәнфәгатьләрен тәкъдим итәләр;
2) гражданнар җыелышларында һәм конференцияләрендә кабул ителгән карарларның
үтәлешен тәэмин итәләр;
3) Тиешле территориядә яшәүче гражданнарның социаль-көнкүреш ихтыяҗларын
канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән хуҗалык эшчәнлеген, күрсәтелгән гражданнар акчалары
исәбеннән дә, территориаль иҗтимагый үзидарә органнары һәм җирле үзидарә органнары
арасындагы шартнамә нигезендә җирлек бюджеты акчаларын кулланып та гамәлгә ашыра алалар.;
4) әлеге актларны кабул итү компетенциясенә кертелгән әлеге органнар һәм җирле
үзидарәнең вазыйфаи затлары тарафыннан мәҗбүри каралырга тиешле муниципаль норматив
хокукый актлар проектларын җирле үзидарә органнарына кертергә хокуклы.
12. Территориаль иҗтимагый үзидарәне оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибе, җирле
бюджеттан кирәкле акчаларны бүлеп бирү шартлары һәм тәртибе әлеге Устав һәм җирле
Советның норматив хокукый акты белән билгеләнә.»;
1.3. 19 статьяда:
түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
"19 Статья. Җәмәгать тыңлаулары, фикер алышулар.
1. Җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча муниципаль норматив хокукый актлар
проектлары буенча фикер алышу өчен җирлек Советы, җирлек башлыгы катнашында гавами
тыңлаулар үткәрелергә мөмкин.
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2. Халык алдында тыңлаулар халык, җирлек советы яки җирлек башлыгы инициативасы
буенча үткәрелә.
Халык яки авыл җирлеге Советы инициативасы белән үткәрелә торган гавами тыңлаулар
җирлек Советы, ә җирлек башлыгы инициативасы белән - җирлек башлыгы тарафыннан
билгеләнә.
3. Ачык тыңлауларга чыгарылырга тиеш:
1) Устав проекты, шулай ук әлеге Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында
муниципаль норматив хокукый акт проекты, Уставны әлеге норматив хокукый актларга туры
китерү максатларында Уставка Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан
Республикасы Конституциясе нигезләмәләрен төгәл кабатлау рәвешендәге үзгәрешләр кертелгән
очраклардан тыш;
2) җирлек бюджеты проекты һәм аның үтәлеше турында хисап;
3) җирлекнең социаль-икътисадый үсеше стратегиясе проекты;
4) муниципаль берәмлекне үзгәртеп кору өчен, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль законның 13 статьясы нигезендә, муниципаль берәмлекне үзгәртеп кору өчен, җирлекне
үзгәртеп кору турында сораулар тавыш бирү юлы белән йә гражданнар җыеннарында белдерелгән
муниципаль берәмлек халкының ризалыгын алу таләп ителә.
4. Гавами тыңлаулар уздыру турындагы карар, гамәлдәге законнарда башкача каралмаган
булса, тиешле орган яисә муниципаль норматив хокукый акт проектын җирлекнең вазыйфаи заты
карап тикшергәнгә кадәр 20 көннән дә соңга калмыйча кабул ителергә тиеш.
5. Аларны үткәрү вакыты һәм урыны күрсәтелгән тиешле муниципаль норматив хокукый
акт проекты җирлекнең торак пунктлары территориясендә (422404, Татарстан Республикасы, Буа
районы, Яңа Тинчәле авылы, Урта урам, 99 йорт) махсус мәгълүмат стендларында бастырып
чыгарылырга (халыкка җиткерелергә) яисә Буа муниципаль районының рәсми сайтында
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Муниципаль
берәмлекләре порталында "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә веб-адрес буенча
урнаштыру юлы белән (халыкка җиткерелергә) тиеш.: http://buinsk.tatarstan.ru не позднее чем за 7
дней до дня проведения публичных слушаний, если иной срок не предусмотрен действующим
законодательством.
6. Халык алдында тыңлаулар үткәрү турында карар басылып чыккан көннән алып һәм
аларны уздыру көненә кадәр җирлек халкы җирлек башлыгына халык алдында тыңлауларга
чыгарыла торган мәсьәлә буенча язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр, шул исәптән муниципаль
норматив хокукый акт проектына төзәтмәләр һәм башка тәкъдимнәр җибәрергә хокуклы. Авыл
җирлеге башлыгы килгән тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне гомумиләштерүне оештыра.
Күрсәтелгән тәкъдимнәр һәм искәрмәләр халык тыңлауларында катнашучылар игътибарына
җиткерелә.
7. Гавами тыңлаулар муниципаль норматив хокукый акт проекты каралган көнгә кадәр 7
көннән дә соңга калмыйча үткәрелә, әгәр гамәлдәге законнарда башка срок каралмаган булса.
Ачык тыңлаулар белгечләрне, экспертларны, кызыксынган затларны чакыру белән үткәрелә.
Халык алдында тыңлауларда җирлекнең теләсә кайсы кешесе катнашырга хокуклы.
8. Халык тыңлауларын уздыру йомгаклары буенча муниципаль норматив хокукый акт
проектын гавами тыңлауларга кабул итү компетенциясенә кертелгән җирле үзидарә органнары
һәм җирлекнең вазыйфаи затлары тарафыннан мәҗбүри каралырга тиешле тәкъдимнәр кабул
ителә.
9. Халык тыңлауларының нәтиҗәләре, кабул ителгән карарның дәлилле нигезләнүен дә
кертеп, җирлекнең торак пунктлары территориясендә махсус мәгълүмат стендларында басылып
чыгарга (халыкка игълан ителергә) тиеш.: 422404, Республика Татарстан, Буинский район, с.
Адав-Тулумбаево, ул. Средняя, д. 99 или путем размещения на официальном сайте Буинского
муниципального района на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по веб-адресу: http://buinsk.tatarstan.ru тыңлауларны үткәргәннән соң 5 көннән дә
соңга калмыйча, әгәр гамәлдәге законнарда башка срок каралмаган булса.
10. Гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе җирлек Советының норматив
хокукый акты белән билгеләнә һәм муниципаль берәмлек халкына гавами тыңлаулар уздыру
вакыты һәм урыны турында алдан хәбәр итүне, муниципаль хокукый акт проекты белән алдан
танышуны, муниципаль берәмлек халкының гавами тыңлауларында катнашуын, кабул ителгән
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карарларның дәлилләнгән нигезләнүен дә кертеп, гавами тыңлаулар нәтиҗәләрен бастырып
чыгаруны (халыкка игълан итүне) тәэмин итә торган башка чараларны күздә тотарга тиеш.
11. Генераль планнар проектлары, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре
проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территорияләрне төзекләндерү кагыйдәләре
проектлары, күрсәтелгән документларның берсенә, күрсәтелгән документларның берсенә, җир
кишәрлеген яки капиталь төзелеш объектын шартлы рәвештә рөхсәт бирү турындагы карар
проектларына, капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, үзгәртеп коруның
рөхсәт ителгән иң чик параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү турындагы карар проектларына,
җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең расланган кагыйдәләре булмаган очракта башка
төренә җир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын файдалану рөхсәт ителгән шәһәр
төзелеше эшчәнлеге турындагы закон нигезләмәләрен исәпкә алып.»;
1.4. 22 статьяда:
2 өлешне түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«2. Торак пунктта әлеге торак пунктта яшәүчеләрнең (авыру, башка шәһәрдә булу)
яртысыннан артыграгы бер үк вакытта уртак булу мөмкинлеге булмаса, гражданнар җыены әлеге
Устав нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлегендә гражданнар
җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмә белән расланган тәртиптә гражданнар
җыенын үткәрү турында Карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмаган вакытта этаплап
уздырыла. Шул ук вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдә киләсе
этапларда катнашмый.».
II. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Яңа Тинчәле авыл җирлеге
муниципаль берәмлеге Уставының 2015 елның 1 июлендәге 1-67 номерлы карары (Татарстан
Республикасы Буа муниципаль районы Яңа Тинчәле авыл җирлеге Советының 2016 елның 1
июлендәге 17-2 номерлы, 2017 елның 23 сентябрендәге 38-2 номерлы, 2018 елның 03
сентябрендәге 56-1 номерлы карары редакциясендә) белән кабул ителгән үзгәртелгән
нигезләмәләрнең яңа редакциясен хупларга.
III. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Яңа Тинчәле авыл җирлеге
башлыгына әлеге карарны «Муниципаль берәмлекләр уставларын дәүләт теркәвенә алу турында»
2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт
теркәвенә алырга.
IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» (http://pravo.tatarstan.ru/) в
информационно-коммуникационной сети интернет, дәүләт теркәвенә алынганнан соң гамәлгә
ашырылган.
V. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
ТР Буа муниципаль районы
Яңа Тинчәле авыл
җирлеге башлыгының
урынбасары

Р.К. Мадышев
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