
 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советы (өченче чакырылыш) 

 

Азнакай шәһәре №129-32              «22» апрель 2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай шәһәр Советының 2012 

елның 15 мартындагы 58-17 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү турында Татарстан 

Республикасы Азнакай шәһәр Советы карары проекты 

турында  06.12.2012  №82-23,  22.10.2013 №108-31,  

12.08.2014 №138-40,  17.03.2016 №18-5,  02.02.2017 №43-

13,  30.03.2018 №85-24,  22.08.2018 №105-27 карарлар 

редакциясендә) 

     

Җирле үзидарә турындагы федераль һәм республика законнары үзгәрешләренә 

бәйле рәвештә, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставына таянып,  , җирле үзидарә турында 

федераль һәм республика законнарына үзгәрешләр кертүгә бәйле рәвештә, 

Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай шәһәр Советының 2012 елның 15 

мартындагы 58-17 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының "Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү турында" карар проектын кабул итәргә ( 06.12.2012 № 

82-23,  22.10.2013 №108-31,  12.08.2014 №138-40,  17.03.2016 №18-5,  02.02.2017 

№43-13,  30.03.2018 №85-24,  22.08.208 №105-27 карарлар редакциясендә)  (№1 

кушымта).        

2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә__________ 2019 ел дан соңга калмыйча  түбәндәге адрес буенча 

бастырырга: http\\aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Азнакай шәһәр Советының 2012 елның 15 мартындагы 58-17 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шәһәре «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» 

( 06.12. 2012  №82-23,  22.10.2013 № 108-31 12.08.2014 №138-40, 17.03.2016 №18-5) , 

02.02.2017 №43-13,  30.03.2018 №85-24,  22.08.2018 №105-27 карарлар 

редакциясендә) Азнакай шәһәр Советы карары проекты буенча Азнакай шәһәре, 

Ленин урамы,22 йорт, ______ 2019 ел, 16.00 сәгатьтә  ачык  тыңлаулар үткәрергә. 

4.  Татарстан Республикасы Азнакай шәһәр Советының 2012 елның 15 

мартындагы 58-17 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре»  муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү турында» карар проекты буенча(06.12.2012 года №82-

23,  22.10.2013 №108-31,  12.08.2014 №138-40, 17.03.2016 №18-5, 02.02.2017 №43-13,  

30.03.2018 №85-24, от 22.08.2018 №105-27карарлар редакциясендә) тәкъдимнәр һәм 

искәрмәләр кертүне, анда катнашу өчен гаризалар Азнакай шәһәре, Ленин урамы, 22 

йорт, 11 каб., адресы буенча тапшырылырга мөмкин.  



5.  Ачык тыңлаулар үткәрү буенча түбәндәге составта  эшче төркем төзергә: 

- Солтанов Марат Инсаф улы-Азнакай муниципаль районы Башкарма Азнакай 

шәһәре комитеты җитәкчесе; 

- Сабирҗанов Наил Галиәскәр улы - Азнакай район Советының җирлекләр 

белән эшләү секторы мөдире; 

- Хәмидуллина Лилия Фалинур кызы - Азнакай район Советының җирлекләр 

белән эшләү секторы баш белгече; 

- Галиева Эльвира Сайлун кызы-Азнакай район Советының оештыру бүлеге 

начальнигы. 

6. Татарстан Республикасы Азнакай шәһәр Советының 2012 елның 15 

мартындагы 58-17 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында» (06.12.2012 №82-23, 22.10.2013 №108-31, 12.08.2014 

№138-40, 17.03.2016 №18-5,  02.02.2017 №43-13,  30.03.2018 №85-24, 22.08.2018 

№105-27 карарлар редакциясендә) карар проекты буенча халык тыңлаулары үткәрү, 

гражданнарны кабул итү һәм исәпкә алуны тәэмин итәргә. 

 7. Азнакай муниципаль районы Советы даими комиссиясенең законлылык, 

хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча фикер 

алышу барышында халык алдында әйтелгән тәкъдимнәрне исәпкә алып карар 

проектын эшләп бетерергә һәм чираттагы утырыш каравына кертергә. 

8.  Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Азнакай муниципаль районы 

Советының законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә 

мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

Рәис                                                                                      М.З. Шәйдуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советы карарына кушымта №1 

 «__» _______  2019  №____ 

 

 

1. Азнакай шәһәр Советының 2012 елның 15 мартындагы 58-17 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставына  ( 06.12.2012 №82-23,22.10.2013 

№108-31,  12.08.2014 №138-40,  17.03.2016 №18-5,  02.02.2017 №43-13, 30.03.2018 

№85-24,  22.08.2018 №__ карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

 

1.1. 7 статьяның 1 өлешендәге 13 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «13) җирлек территориясендә яшәүче хуҗаларсыз хайваннар белән 

мөрәҗәгать итү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру;».  

 

1.2. 17 статьяның 3 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория 

чикләре җирлек Советының тиешле территориясендә яшәүче халык тәкъдиме 

буенча җирлек Советы тарафыннан раслана торган җирлектә территориаль 

иҗтимагый үзидарә турында нигезләмә билгеләнгән тәртиптә билгеләнә.». 

1.3. 20 статьяның 2 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Халык алдында тыңлаулар авыл җирлеге Советы, җирлек башлыгы яки 

авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе инициативасы буенча үткәрелә. 

Халык яки авыл җирлеге Советы инициативасы белән үткәрелгән гавами 

тыңлаулар җирлек Советы тарафыннан, ә контракт нигезендә үз вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы җирлек башлыгы яки Башкарма комитеты җитәкчесе 

инициативасы буенча җирлек башлыгы тарафыннан билгеләнә.». 

 

 1.4. 29 статьяның 6 өлешендәге 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә 

итүдә катнашырга («Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре Советы» 

Ассоциациясе идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, 

сәяси партиядә, профсоюзта билгеләнгән тәртиптә теркәлгән катнашудан тыш, 

съездда (конференциядә) яки башка иҗтимагый оешманың гомуми җыелышында, 

торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларында, күчемсез милек милекчеләр 

иптәшлегендә катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яисә Россия 

Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә 

түләүсез катнашудан тыш, оешманың идарә итү органнарында һәм ревизия 

комиссиясе органнарында (гамәлгә куючы) җирлек мәнфәгатьләрен муниципаль 

милектә булган акцияләрне (устав капиталында катнашу өлешләренә) гамәлгә 

куючының вәкаләтләрен җирлек исеменнән гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган 

муниципаль хокукый актлар нигезендә бирү (устав капиталында катнашу 

өлешләренә); федераль законнарда каралган башка очракларда;". 

1.5. 47 статьяда: 

а) 1 өлешнең 4 пунктындагы дүрт абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«-күпфатирлы йорттагы биналарны торак булмаган биналарга һәм торак 

булмаган биналарга күчерү турында билгеләнгән тәртиптә карар кабул итә, 

күпфатирлы йорттагы биналарны үзгәртеп коруны һәм үзгәртеп планлаштыруны 

килештерә, билгеләнгән тәртиптә күпфатирлы йорттагы бүлмәләрне яшәү өчен 

яраксыз дип таный;»; 

б) егерме бер пункт 10 өлешнең 1 нче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

« - җирлек территориясендә яшәүче хуҗаларсыз хайваннар белән мөрәҗәгать 

итү буенча эшчәнлек алып бара;»; 

в) 1 булекнең 10 пунктта 22 абзацны төшереп калдырырга. 

 

2. Дәүләт теркәвенә алынганнан соң әлеге карарны Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы 

белән бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru,  Азнакай муниципаль 

районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында: 

http:// aznakayevo.tatarstan.ru.  адресы буенча урнаштырырга. 

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

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Азнакай шәһәр Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча 

даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

