


 

 
 
 
 
 



индивидуаль торак төзелеше объекты яисə бакча йорты параметрларына 
билгелəнгəн параметрларга һəм (яисə) индивидуаль торак төзелеше объекты 
яисə җир кишəрлегендə бакча йорты параметрларына туры килмəве турында 
хəбəрнамə, индивидуаль торак төзелеше яисə бакча йортының төзелгəн яки 
үзгəртеп корылган объектының җирлек территориялəрендə урнашкан җир 
кишəрлеклəрендə индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортларын 
төзегəндə яки реконструкциялəгəндə шəһəр төзелеше эшчəнлеге турындагы 
закон талəплəренə туры килүе яки туры килмəве турында хəбəрнамə Россия 
Федерациясе граждан законнары нигезендə үз белдеге белəн төзелгəн бинаны 
сүтү турында Карар кабул ителде, Җир билəмəлəреннəн файдалану һəм 
төзелеш кагыйдəлəре белəн билгелəнгəн капиталь төзелеш объектларын төзү, 
реконструкциялəү рөхсəт ителгəн иң чик параметрларга туры китерү, 
территорияне планлаштыру документлары яки федераль законнар белəн 
билгелəнгəн капиталь төзелеш объектлары параметрларына мəҗбүри 
талəплəр белəн тəңгəллəштерү турында карарлар (алга таба-шулай ук) - 
билгелəнгəн талəплəргə туры китерү), максатчан билгелəнеше буенча 
файдаланылмый торган яки Россия Федерациясе законнарын бозып 
файдаланыла торган җир кишəрлеген алу, үз белдеге белəн төзелгəн 
биналарны сүтеп алу яки аны Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше 
кодексында каралган очракларда билгелəнгəн талəплəргə туры китерү 
турында карарлар»; 
д) 1 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 40 пункт өстəргə: «40) 2014 елның 28 
июнендəге Федераль законда каралган стратегик планлаштыру өлкəсендəге 
вəкалəтлəр. № 172-ФЗ «Россия Федерациясендə стратегик планлаштыру 
турында"; торак төзелеше яисə бакча йорты билгелəнгəн параметрларга һəм 
(яки) җир кишəрлегендə индивидуаль торак төзелеше объектын яисə бакча 
йортын урнаштыру рөхсəт ителми торган булырга тиеш түгел, индивидуаль 
торак төзелеше яисə үзгəртеп корылган объект яисə бакча йорты талəплəренə 
туры килмəве турында хəбəрнамə җир кишəрлеклəрендə индивидуаль торак 
төзелеше яисə реконструкциялəгəндə шəһəр төзелеше эшчəнлеге турында 
закон талəплəренə туры килмəү яисə туры килмəве турында хəбəр, Россия 
Федерациясе граждан законнары нигезендə үз белдеге белəн төзелгəн бинаны 
сүтү, үз белдеге белəн төзелгəн бинаны сүтү яки аны җир куллану һəм 
төзелеш кагыйдəлəре белəн билгелəнгəн рөхсəт ителгəн капиталь төзелеш 
объектларын реконструкциялəү, территорияне планлаштыру буенча 
документлар яисə федераль законнарда билгелəнгəн капиталь төзелеш 
объектлары параметрларына мəҗбүри талəплəр белəн туры китерү турында 
Карар кабул итү (алга таба-шулай ук - билгелəнгəн талəплəргə туры китерү), 
максатчан билгелəнеше буенча файдаланылмый торган яки Россия 
Федерациясе законнарын бозып файдаланыла торган җир кишəрлеген алу, үз 
белдеге белəн төзелгəн биналарны сүтеп алу яки аны Россия Федерациясе 
Шəһəр төзелеше кодексында каралган очракларда билгелəнгəн талəплəргə 
туры китерү турында карарлар»; 
е) 1 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 41 пункт өстəргə: «41) җирлекнең икътисады 
һəм социаль өлкəсе торышын характерлый торган статистик күрсəткечлəр 
җыюны оештыру һəм күрсəтелгəн мəгълүматларны Россия Федерациясе 



Хөкүмəте билгелəгəн тəртиптə дəүлəт хакимияте органнарына бирүне 
оештыру»; 
ж) 1 өлешнең 5 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «5) җирлек 
чиклəрендə җирле əһəмияттəге автомобиль юлларына карата юл эшчəнлеге 
һəм аларда юл хəрəкəте иминлеген тəэмин итү, шул исəптəн парковкалар 
(парковка урыннары) булдыру һəм аларның эшчəнлеген тəэмин итү, җирлек 
чиклəрендə җирле əһəмияттəге автомобиль юлларының сакланышын 
муниципаль контрольне гамəлгə ашыру, юл хəрəкəтен оештыру, шулай ук 
автомобиль юлларын куллану һəм Россия Федерациясе законнары нигезендə 
юл эшчəнлеген гамəлгə ашыру өлкəсендə башка вəкалəтлəрне гамəлгə 
ашыру»темасына семинар-киңəшмə узды."; 
 
2. 8 маддəдə: 
а) 1 өлешнең 11 пункты үз көчен югалткан дип танырга; 
б) 1 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 15 пункт өстəргə: «15) инвалидлар, 
сəламəтлек мөмкинлеклəре чиклəнгəн затлар, адаптив физик культура һəм 
адаптив спорт үсешенə ярдəм күрсəтү»; 
в) 1 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 16 пункт өстəргə: «16) "кулланучылар 
хокукларын яклау турында»1992 елның 7 февралендəге 2300-1 номерлы 
Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын яклау 
чараларын гамəлгə ашыру." 
 
3. 13 маддəнең 7 пункты «ачык тыңлаулар» сүзеннəн соң «, иҗтимагый 
фикер алышулар " сүзлəрен өстəргə»; 
4. 20 маддəдə: 
а) 20 маддəнең исемен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «20 Статья. Ачык  
тыңлаулары, иҗтимагый фикер алышулар»; 
б) 3 өлешнең 3 пункты үз көчен югалткан дип танырга; 
в) 3 өлеш түбəндəге эчтəлекле 5 пункт өстəргə: «5) муниципаль берəмлекнең 
социаль-икътисадый үсеше стратегиясе проектын»; 
г) 10 өлештə «ачык тыңлаулар оештыру һəм үткəрү тəртибе» сүзлəрен «əлеге 
статьяның 3 өлешендə күрсəтелгəн проектлар һəм мəсьəлəлəр буенча ачык 
тыңлаулар оештыру һəм үткəрү тəртибе " сүзлəренə алмаштырырга»; 
д) түбəндəге эчтəлекле 11 өлеш өстəргə: «11. Генераль планнар проектлары, 
җирдəн файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəре проектлары, территорияне 
планлаштыру проектлары, территорияне межалау проектлары, 
территориялəрне төзеклəндерү кагыйдəлəре проектлары, күрсəтелгəн 
расланган документларның берсенə, җир кишəрлеген яисə капиталь төзелеш 
объектын шартлы рөхсəт ителгəн файдалануга рөхсəт бирү турында карар 
проектлары, рөхсəт ителгəн төзелеш объектларының чик параметрларыннан 
кире кагуга рөхсəт бирү турында карар проектлары буенча карар проектлары 
буенча, җир кишəрлеклəреннəн һəм капиталь төзелеш объектларыннан 
рөхсəт ителгəн башка төр файдалану мəсьəлəлəре буенча җирдəн файдалану 
һəм төзелеш кагыйдəлəренең расланган кагыйдəлəре булмаганда иҗтимагый 
фикер алышулар яисə гавами тыңлаулар үткəрелə, аларны оештыру һəм 
үткəрү тəртибе муниципаль берəмлек уставы һəм (яки) шəһəр төзелеше 



эшчəнлеге турындагы законнар нигезлəмəлəрен исəпкə алып муниципаль 
берəмлекнең вəкиллекле органы норматив хокукый акты белəн билгелəнə.»; 
 
 
5. 24 маддəдə: 
а) 1 өлештə " күрсəтелгəн торак пунктның башка Җирлек (муниципаль 
район) территориясенə" сүзеннəн соң; "əлеге торак пункт территориясендə 
гражданнарның үзара салымы акчаларын кертү һəм куллану мəсьəлəсе 
буенча җирлек составына керүче торак пунктта; Җирлек пунктында 
старосталары кандидатурасын тəкъдим итү мəсьəлəсе буенча, шулай ук 
Җирлек торак пункты старосталары вəкалəтлəрен вакытыннан алда туктату 
мəсьəлəсе буенча Җирлек торак пунктында гражданнар җыены шулай ук 
муниципаль хезмəт турында Россия Федерациясе законнарында каралган 
очракларда муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəүгə конкурс үткəргəндə 
конкурс комиссиясе составына кандидатуралар тəкъдим итү максатларында 
үткəрелə ала.» сүзлəрен өстəргə.; 
б) түбəндəге эчтəлекле 3 өлеш өстəргə: «3. Гражданнар җыены муниципаль 
берəмлек башлыгы тарафыннан яисə 10 кешедəн ким булмаган сайлау 
хокукына ия торак пункт халкы төркеме инициативасы белəн чакырыла 
ала.»; 
в) түбəндəге эчтəлекле 4 өлеш өстəргə: «4. Җыен үткəрү инициативасына 
ярдəм итəргə тиешле имзалар саны сайлау хокукына ия, даими яки нигездə 
торак пункт территориясендə яшəү урыны буенча теркəлгəн гражданнар 
саныннан 5 процент тəшкил итə, лəкин 25тəн дə ким булырга тиеш түгел.»; 
г) түбəндəге эчтəлекле 5 өлеш өстəргə: «5. Муниципаль берəмлек башлыгы 
тарафыннан күрсəтелə торган гражданнар җыены муниципаль берəмлек 
башлыгы карары белəн билгелəнə, инициативалы төркем тарафыннан 
күрсəтелə торган гражданнар җыены муниципаль берəмлекнең вəкиллекле 
органы карары белəн билгелəнə.»; 
д) түбəндəге эчтəлекле 6 өлеш өстəргə: «6.  Торак пунктта яшəүчелəр 
гражданнар җыеннарын үткəрү вакыты һəм урыны турында алдан хəбəр 
итəлəр, гражданнар җыеннарын хəл итүгə чыгарыла торган мəсьəлəлəр 
буенча муниципаль хокукый акт проекты һəм материаллар белəн алдан ук 
танышалар, «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге составына 
керүче торак пунктларда гражданнар җыеннарын үткəрүгə əзерлек тəртибе 
турында " Положениедə билгелəнгəн тəртип нигезендə, гражданнар 
җыеннарын үткəрү тəртибе нигезендə алдан ук танышалар.»; 
е) түбəндəге эчтəлекле 7 өлеш өстəргə: «7. Җыенда кабул ителгəн карарлар 
муниципаль хокукый актлар булып торалар, муниципаль берəмлек башлыгы 
тарафыннан имзаланалар һəм Татарстан Республикасы муниципаль норматив 
хокукый актлары регистрына кертелергə тиеш.»; 
 
6. 29 маддəдə: 
а) 6 өлешне түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «6. Депутат, җирле 
үзидарəнең сайланулы органы əгъзасы, җирле үзидарəнең сайланулы 
вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа билəгəн башка зат "коррупциягə каршы 



көрəш турында" 2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль 
закон һəм башка федераль законнар белəн билгелəнгəн бурычларны үтəргə 
тиеш. Депутат, җирле үзидарəнең сайланулы органы əгъзасы, җирле 
үзидарəнең сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа билəгəн башка 
затның вəкалəтлəре "коррупциягə каршы көрəш турында" 2008 елның 25 
декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, "дəүлəт Вазыйфаларын 
билəүче затларның һəм башка затларның чыгымнарының аларның 
керемнəренə туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3 
декабрендəге 230-ФЗ номерлы Федераль закон белəн билгелəнгəн 
чиклəүлəрне, тыюларны үтəмəгəн очракта вакытыннан алда туктатыла", 
"Аерым категория затларның счетларын (кертемнəр) ачуны һəм ия булуны 
тыю турында"2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белəн, 
Россия Федерациясе территориясеннəн читтə урнашкан чит ил банкларында 
кулдагы акча һəм кыйммəтле əйберлəр саклауны, чит ил финанс 
инструментларыннан файдалануны һəм (яки) алардан файдалануны тыю 
турында" гы Федераль закон нигезендə." 
б) түбəндəге эчтəлекле 7 өлеш өстəргə: «7. Депутатның сайлаучылар белəн 
очрашулары махсус билгелəнгəн урыннарда, шулай ук ишегалды 
территориялəрендə, аларны үткəрү тормыш белəн тəэмин итү объектлары, 
транспорт яки социаль инфраструктура, элемтə, җəяүлелəр хəрəкəтен һəм 
(яки) транспорт чаралары эшчəнлеген бозу яисə гражданнарның торак 
урыннарына яки транспорт яки социаль инфраструктура объектларына үтеп 
керү мөмкинлеге бозылмау шарты белəн үткəрелə. Россия Федерациясе 
субъекты башкарма хакимияте органнарына яки җирле үзидарə органнарына 
мондый очрашулар турында хəбəр итү талəп ителми. Шул ук вакытта депутат 
күрсəтелгəн органнарга аларны үткəрү датасы һəм вакыты турында алдан 
хəбəр итəргə хокуклы."; 
в) түбəндəге эчтəлекле 8 өлеш өстəргə: 
"8. Җирле үзидарə органнары депутатларның сайлаучылар белəн очрашуын 
үткəрү өчен махсус билгелəнгəн урыннарны билгелилəр, шулай ук 
депутатлар сайлаучылар белəн очрашуларын үткəрү өчен җирле үзидарə 
органнары тарафыннан бирелə торган урыннар исемлеген һəм аларны бирү 
тəртибен билгелилəр."; 
г) түбəндəге эчтəлекле 9 өлеш өстəргə: 
"9 депутатның сайлаучылар белəн гавами чара рəвешендə очрашулары 
җыелышлар, митинглар, демонстрациялəр, урам йөрешлəре һəм пикетлар 
турында Россия Федерациясе законнары нигезендə үткəрелə."; 
г) түбəндəге эчтəлекле 10 өлеш өстəргə: 
"10. Җыелышлар, митинглар, демонстрациялəр, урам йөрешлəре һəм 
пикетлар турында Россия Федерациясе законнары белəн билгелəнə торган 
гавами чара рəвешендə депутатның сайлаучылар белəн очрашуларын 
оештыру яки үткəрүгə комачаулау үзе өчен Россия Федерациясе законнары 
нигезендə административ җаваплылыкка тартыла." 
 
7. 32 маддəдə: 
а) килəсе эчтəлектə 1 өлешкə 4.1 пункт өстəргə.: «4.1. җирлекнең социаль-
икътисади үсеш стратегиясен раслау»; 



б) 1 өлешнең 39 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «39) муниципаль 
берəмлек территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəрен раслау». 
8. 39 маддəнең 6 өлешенə түбəндəге эчтəлекле абзац өстəргə:: 
"Татарстан Республикасы Президентының җирлек Советы депутаты 
вəкалəтлəрен вакытыннан алда туктату турында гариза белəн мөрəҗəгать 
иткəн очракта, вəкалəтлəрне вакытыннан алда туктату өчен нигез барлыкка 
килү көне булып əлеге гариза муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органына 
кергəн көн санала." 
9. 42 маддəнең 6 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «6. 
Муниципаль берəмлек башлыгы "коррупциягə каршы көрəш турында" 2008 
елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, "дəүлəт 
Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка затларның чыгымнарының 
аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3 
декабрендəге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "аерым категориядəге 
затларның счетларын (кертемнəр) ачуны һəм ия булуны тыю турында" 2013 
елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белəн, чит ил банкларында 
акча һəм кыйммəтле əйберлəрне Россия Федерациясе территориясеннəн 
читтə урнашкан, ия булу һəм (яки) файдаланырга чит ил финанс 
инструментларының" 
10. 42 маддəнең 3 өлешендəге 1 пунктын түбəндəге редакциядə бəян 
итəргə: «1) эшкуарлык эшчəнлеге белəн шəхсəн яисə ышанычлы затлар аша 
шөгыльлəнергə, коммерция оешмасы белəн идарə итүдə яисə коммерциячел 
булмаган оешма белəн идарə итүдə катнашырга (Россия Федерациясе 
субъекты муниципаль берəмлеклəре советы идарəсендə, муниципаль 
берəмлеклəрнең башка берлəшмəлəрендə, сəяси партиядə катнашудан тыш, 
съездда (конференциядə) яисə башка иҗтимагый оешманың гомуми 
җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, 
яшелчəчелек кооперативлары,, ), Россия Федерациясе Президенты яки Россия 
Федерациясе Хөкүмəте акты нигезендə оешманың коллегиаль органы 
эшчəнлегендə түлəүсез катнашудан тыш; муниципаль берəмлек идарə 
органнарында һəм Ревизия комиссиясендə муниципаль берəмлек 
мəнфəгатьлəрен, гамəлгə куючы (акционер) түлəүсез нигездə тəкъдим итү, 
муниципаль берəмлек исеменнəн муниципаль милектə булган оешмалар яки 
идарə итүне гамəлгə куючы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру тəртибен билгели 
торган муниципаль хокукый актлар нигезендə (устав капиталында катнашу 
өлешлəре); федераль законнарда каралган башка очраклар;»; 
11. 44 маддəдə: 
а) 3 өлешне түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «3. Муниципаль берəмлек 
башлыгы вəкалəтлəре вакытыннан алда туктатылган очракта, җирлек 
башлыгын үз составыннан яисə конкурс нəтиҗəлəре буенча конкурс 
комиссиясе тəкъдим иткəн кандидатлар арасыннан сайлау вəкалəтлəре 
шундый туктатылган көннəн алты айдан да соңга калмыйча гамəлгə 
ашырыла.   
Шул ук вакытта əгəр җирлек Советы вəкалəтлəре срогы тəмамланганчы алты 
айдан ким булса, җирлек советы составыннан муниципаль берəмлек 
башлыгын сайлау яңа сайланган Җирлек Советының беренче утырышында, ə 
конкурс нəтиҗəлəре буенча конкурс комиссиясе тəкъдим иткəн кандидатлар 



арасыннан муниципаль берəмлек башлыкларын сайлау - җирлек советын 
хокукый составка сайлау көненнəн өч ай дəвамында башкарыла.» 
б) тулыландырырга өлеше 3.1.  килəсе эчтəлек: «3.1. Вəкалəтлəре 
вакытыннан алда туктатылган муниципаль берəмлек башлыгы (Россия 
Федерациясе субъекты дəүлəт хакимиятенең югары башкарма органы 
җитəкчесе) муниципаль берəмлек башлыгы вазыйфасыннан читлəштерү 
турында яисə муниципаль берəмлек башлыкларын отставкага җибəрү 
турында җирлек Советы карары нигезендə əлеге хокукый актка яисə суд 
тəртибендə карарка шикаять бирсə, җирлек Советы муниципаль берəмлек 
башлыгын сайлау турында Карар кабул итəргə хокуклы түгел, Совет 
тарафыннан үз составыннан яисə конкурс нəтиҗəлəре буенча конкурс 
комиссиясе тəкъдим иткəн кандидатлар арасыннан суд карары законлы 
көченə кергəнче сайлап куела.» 
 
12. 47 маддəдə: 
а) 2 өлешнең 11 пункты үз көчен югалткан дип танырга; 
б) 2 өлеш түбəндəге эчтəлекле 15 пункт өстəргə: «15) инвалидлар, 
сəламəтлеклəре чиклəнгəн затлар, адаптив физик культура һəм адаптив спорт 
үсешенə ярдəм итə»; 
в) 2 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 16 пункт өстəргə: «16) "кулланучылар 
хокукларын яклау турында" 1992 елның 7 февралендəге 2300-1 номерлы 
Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын яклау 
чараларын гамəлгə ашыра»; 
г) 1 өлешнең 4 пунктында " җирлек торак пунктлары чиклəрендə җирле 
əһəмияттəге автомобиль юлларын саклаган өчен «сүзлəреннəн соң «юл 
хəрəкəтен оештыру;»сүзлəрен өстəргə. 
13. 48 маддəнең 5 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «5. Җирлек 
башкарма комитеты җитəкчесе 2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы 
"Коррупциягə каршы көрəш турында" Федераль закон, 2012 елның 3 
декабрендəге "дəүлəт Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка 
затларның чыгымнары аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору 
турында" гы 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "аерым категориядəге 
затларның счетларын (кертемнəр) ачуны һəм саклауны тыю турында" 2013 
елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, чит ил банкларында акча 
һəм кыйммəтле əйберлəр, Россия Федерациясе территориясеннəн читтə 
урнашкан чит ил финанс инструментларына ия булу һəм (яки) алардан 
файдалану». 
14. 52 маддəнең 2 өлешендəге 2 пунктын түбəндəге редакциядə бəян 
итəргə: «2) Башкарма комитет җитəкчесе белəн Контракт "коррупциягə 
каршы көрəш турында" 2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы 
Федераль закон, "дəүлəт Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка 
затларның чыгымнарының аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору 
турында" 2012 елның 3 декабрендəге 230-ФЗ номерлы Федераль закон белəн 
билгелəнгəн чиклəүлəрне, тыюларны, бурычларны үтəмəүгə бəйле рəвештə 
Татарстан Республикасы Президенты гаризасы нигезендə суд тəртибендə 
өзелергə мөмкин", "Аерым категория затларның аерым категориялəренə 
Россия Федерациясе территориясеннəн читтə урнашкан чит ил банкларында 



счетлар (кертемнəр) ачуны һəм ия булуны тыю турында" 2013 елның 7 
маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендə керемнəр, чыгымнар, 
милек һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəр турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендə бирелə торган белешмəлəрнең дөреслеген һəм 
тулылыгын тикшерү нəтиҗəсендə ачыкланган".» 
15. 73 маддəнең 3 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «3. Кеше һəм 
граждан хокукларына, иреклəренə һəм бурычларына кагылышлы муниципаль 
норматив хокукый актлар, гамəлгə куючы булып муниципаль берəмлек 
торган оешмаларның хокукый статусын билгели торган муниципаль 
норматив хокукый актлар, шулай ук җирле үзидарə органнары арасында 
төзелə торган килешүлəр рəсми басылып чыкканнан соң (халыкка игълан 
итү) үз көченə керə. 
Муниципаль хокукый актны яисə җирле үзидарə органнары арасында 
төзелгəн Килешүне рəсми бастырып чыгаруны, аның тулы текстын тиешле 
муниципаль берəмлектə таратыла торган Вакытлы матбугатта беренче 
бастырып чыгару санала». 
16. 83 статьяда: 
а) 1 өлешне түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «1. Гражданнарның үзара 
салым акчалары дигəндə җирле əһəмияттəге конкрет мəсьəлəлəрне хəл итү 
өчен гражданнарның бер тапкыр түлəүлəре аңлашыла. Гражданнарның үзара 
салым түлəүлəре күлəме җирлек составына кергəн торак пунктның барлык 
халкы өчен дə (җирлек составына керə торган торак пункт) абсолют зурлыкта 
билгелəнə, аларның саны җирлек халкының гомуми саныннан 30 проценттан 
артып китə алмый һəм алар өчен түлəү күлəме кимергə мөмкин.» 
б) 2 өлешне түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «2. Əлеге статьяның 1 
пунктында күрсəтелгəн гражданнарга бер тапкыр бирелə торган түлəүлəрне 
кертү һəм куллану мəсьəлəлəре җирле референдумда хəл ителə, ə «Россия 
Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1 
статьясындагы 1 өлешенең 4.1 пунктында каралган очракларда гражданнар 
җыенында хəл ителə. 
17. 90 маддəдə: 
а) түбəндəге эчтəлеккə 4 өлеш өстəргə «4. Муниципаль берəмлек Уставын яңа 
редакциядə муниципаль хокукый акт белəн муниципаль берəмлек уставына 
үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында бəян итү рөхсəт ителми. Бу очракта 
муниципаль берəмлекнең яңа Уставы кабул ителə, ə элек гамəлдə булган 
муниципаль берəмлек уставы һəм аңа үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү 
турында муниципаль хокукый актлар муниципаль берəмлекнең яңа Уставы 
үз көченə кергəн көннəн үз көчен югалткан дип таныла»; 
б) түбəндəге эчтəлеккə 5 өлеш өстəргə: «5. Муниципаль берəмлек уставына 
үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр муниципаль хокукый акт тарафыннан кертелə, ул 
рəсмилəштерелергə мөмкин: 
1) аның рəисе һəм муниципаль берəмлек башлыгы кул куйган җирлек Советы 
карары йə муниципаль берəмлек башлыгы, җирлек Советы рəисе 
вəкалəтлəрен башкаручы үзе генə; 
2) җирлек Советы тарафыннан кабул ителгəн һəм муниципаль берəмлек 
башлыгы кул куйган аерым норматив хокукый акт белəн. Бу очракта əлеге 



хокукый актта җирлек Советы аны кабул итү турындагы карарның 
реквизитлары куела. Җирлек Советының мондый карарына муниципаль 
берəмлек уставына кертелə торган үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү рөхсəт 
ителми;" 
18. 91 маддəнең 3 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«3.Муниципаль берəмлек Уставына кертелгəн үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр, 
җирле үзидарə органнары арасында вəкалəтлəр бүлешү (муниципаль 
берəмлек уставын федераль законнарга туры китерү, шулай ук вəкалəтлəрне, 
вəкалəтлəр срогын, җирле үзидарəнең сайланулы вазыйфаи затларын сайлау 
тəртибен үзгəртү очракларыннан тыш), җирлек Советы вəкалəтлəре срогы 
чыкканнан соң үз көченə керə, күрсəтелгəн үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү 
турында муниципаль хокукый акт кабул иткəн»; 
  



 
 

7 маддə. Җирлекнең җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəре 
1. Җирлегенең җирле əһəмияткə ия мəсьəлəлəре: 
1) җирлек бюджеты проектын төзү һəм карау, җирлек бюджетын раслау һəм 
үтəү, аның үтəлешен тикшереп тору, җирлек бюджеты үтəлеше турындагы 
хисапны төзү һəм раслау; 
2) җирлекнең җирле салымнарын һəм җыемнарын билгелəү, үзгəртү һəм 
гамəлдəн чыгару; 
3) җирлекнең муниципаль милкендəге мөлкəте белəн идарə итү, файдалану 
һəм эш итү; 
4) җирлек чиклəрендə халыкны электр, җылылык, газ һəм су белəн тəэмин 
итү, су бүлү, халыкны ягулык белəн тəэмин итү, Россия Федерациясе 
законнары белəн билгелəнгəн вəкалəтлəр чиклəрендə; 
4.1) җылылык белəн тəэмин итү зоналарында җылылык белəн тəэмин итү 
объектларын төзү, реконструкциялəү һəм (яки) модернизациялəү буенча 
«җылылык белəн тəэмин итү турында» Федераль закон белəн билгелəнгəн 
вəкалəтлəр чиклəрендə җылылык белəн тəэмин итү системасының 
ышанычлылыгын һəм энергетик нəтиҗəлелеген арттыру өчен кирəкле һəм 
аның өчен билгелəнгəн чараларны Бердəм җылылык белəн тəэмин итүче 
оешма тарафыннан үтəүгə муниципаль контрольне гамəлгə ашыру. (Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 
елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары редакциясендə); 
5) җирлек чиклəрендə җирле əһəмияттəге автомобиль юлларына карата юл 
эшчəнлеге һəм аларда юл хəрəкəте иминлеген тəэмин итү, шул исəптəн 
парковкалар (парковка урыннары) булдыру һəм эшлəвен тəэмин итү, җирлек 
чиклəрендə җирле əһəмияттəге автомобиль юлларының сакланышына 
муниципаль контрольне гамəлгə ашыру, юл хəрəкəтен оештыру, шулай ук 
автомобиль юлларын куллану һəм Россия Федерациясе законнары нигезендə 
юл эшчəнлеген гамəлгə ашыру өлкəсендə башка вəкалəтлəрне гамəлгə 
ашыру; (беренче абзац 2013 елның 16 октябрендəге 79-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы редакциясендə) Сарман муниципаль районы 



Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 
103 номерлы карары редакциясендə); 
6) җирлектə яшəүче һəм аз керемле гражданнарны торак урыннары белəн 
тəэмин итү, муниципаль торак фонды төзелешен һəм эчтəлеген оештыру, 
торак төзелеше, муниципаль торак контроле өчен шартлар тудыру, шулай ук 
торак законнары нигезендə җирле үзидарə органнары вəкалəтлəрен гамəлгə 
ашыруны башкалар; 
7) халыкка транспорт хезмəте күрсəтү өчен шартлар тудыру һəм шəһəр 
округы чиклəрендə халыкка транспорт хезмəте күрсəтүне оештыру; 
8) терроризм һəм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук җирлек 
чиклəрендə терроризм һəм экстремизм күренешлəре нəтиҗəлəрен 
минимальлəштерүдə һəм (яки) бетерүдə катнашу; 
9) миллəтара һəм конфессияара килешүне ныгытуга, җирлек территориясендə 
яшəүче Россия Федерациясе халыкларының теллəрен һəм мəдəниятен 
саклауга һəм үстерүгə, мигрантларны социаль һəм мəдəни адаптациялəүгə, 
миллəтара (этникара) низагларны профилактикалауга юнəлдерелгəн 
чараларны гамəлгə ашыру өчен шартлар тудыру; 
10) җирлек чиклəрендə гадəттəн тыш хəллəрне кисəтүдə һəм бетерүдə 
катнашу;  
11) җирлек чиклəрендə беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тəэмин 
итү; 
12) җирлек халкын элемтə, җəмəгать туклануы, сəүдə һəм көнкүреш хезмəте 
күрсəтү белəн тəэмин итү өчен шартлар тудыру; 
13) халыкка китапханə хезмəте күрсəтүне оештыру, җирлек китапханə 
фондларының сакланышын тəэмин итү һəм туплау; 
14) җирлек халкын ял итүне оештыру һəм мəдəният оешмалары хезмəте 
белəн тəэмин итү өчен шартлар тудыру; 
15) җирле традицион халык сəнгатен үстерү өчен шартлар тудыру, җирлектə 
халык сəнгатен саклап калу, торгызу һəм үстерү; 
16) җирлек милкендə булган мəдəни мирас объектларын (тарихи һəм мəдəни 
һəйкəллəрне) саклау, куллану һəм популярлаштыру, җирлек территориясендə 
урнашкан җирле (муниципаль) əһəмияттəге мəдəни мирас объектларын 
(тарихи һəм мəдəни һəйкəллəрне) саклау; 
17) җирлек территориясендə физик культура, мəктəп спорты һəм массакүлəм 
спорт үсеше өчен шартлар тəэмин итү, җирлекнең рəсми физкультура-
сəламəтлəндерү һəм спорт чараларын үткəрүне оештыру; 
18) җирлек халкының күплəп ял итү өчен шартлар тудыру һəм халык күплəп 
ял итə торган урыннарны төзеклəндерүне оештыру, шул исəптəн 
гражданнарның гомуми файдаланудагы су объектларына һəм аларның яр буе 
полосаларына ирекле үтеп керүен тəэмин итү. 
19) җирлекнең архив фондларын формалаштыру; 
20) җыю (шул исəптəн аерым җыю) һəм каты коммуналь калдыкларны 
транспортировкалау эшчəнлеген оештыруда катнашу; (икенче абзац 2018 
елның 14 сентябрендəге 103 номерлы Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы Советының карары редакциясендə)) 
21) җирлек территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəрен раслау, аларның 
үтəлешен тикшереп торуны гамəлгə ашыру, күрсəтелгəн Кагыйдəлəр 



нигезендə җирлек территориясен төзеклəндерүне оештыру, шулай ук 
җирлекнең торак пунктлары чиклəрендə урнашкан махсус сакланылучы 
табигать территориялəре урманнарын, урманнарны куллануны, саклауны, 
саклауны, яңартуны оештыру; (Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы 
карары редакциясендə) 
22) җирлекнең генераль планнарын, җирдəн файдалану һəм төзелеш 
кагыйдəлəрен раслау, территорияне планлаштыру буенча җирлекнең 
генераль планнары нигезендə əзерлəнгəн документларны раслау, төзелешкə 
рөхсəт бирү (Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексында, башка 
федераль законнарда каралган очраклардан тыш), җирлек территориясендə 
урнашкан капиталь төзелеш объектларын төзегəндə, реконструкциялəгəндə 
объектларны файдалануга тапшыруга рөхсəтлəр бирү, җирлеклəрнең шəһəр 
төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларны раслау, муниципаль 
ихтыяҗлар өчен җирлəрне резервлау һəм җир кишəрлеклəрен алу, җирлек 
чиклəрендə муниципаль җир контролен гамəлгə ашыру, Россия Федерациясе 
Шəһəр төзелеше кодексында каралган очракларда, биналарны, 
корылмаларны карау һəм мондый тикшерү барышында ачыкланган 
бозуларны бетерү турында тəкъдимнəр бирү, индивидуаль торак төзелеше 
объектын яки бакча йортын төзү яки реконструкциялəү турында белдерүдə 
күрсəтелгəн хəбəрнамə җибəрү (алга таба-муниципаль берəмлек чиклəрендə 
җир кишəрлеклəрен резервлау, муниципаль берəмлек чиклəрендə 
муниципаль җир контролен гамəлгə ашыру, Россия Федерациясе Шəһəр 
төзелеше кодексында каралган очракларда - планлаштырылган төзелеш 
турында хəбəрнамə) индивидуаль торак төзелеше объекты яисə бакча йорты 
параметрларын билгелəнгəн параметрларга һəм индивидуаль торак төзелеше 
объекты яисə җир кишəрлегендə бакча йорты урнаштыруның рөхсəт 
ителгəнлегенə, индивидуаль торак төзелеше объекты яисə бакча йорты 
параметрларына билгелəнгəн параметрларга һəм (яисə) индивидуаль торак 
төзелеше объекты яисə җир кишəрлегендə бакча йорты параметрларына туры 
килмəве турында хəбəрнамə, индивидуаль торак төзелеше яисə бакча 
йортының төзелгəн яки үзгəртеп корылган объектының җирлек 
территориялəрендə урнашкан җир кишəрлеклəрендə индивидуаль торак 
төзелеше яки бакча йортларын төзегəндə яки реконструкциялəгəндə шəһəр 
төзелеше эшчəнлеге турындагы закон талəплəренə туры килүе яки туры 
килмəве турында хəбəрнамə Россия Федерациясе граждан законнары 
нигезендə үз белдеге белəн төзелгəн бинаны сүтү турында Карар кабул 
ителде, Җир билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəре белəн 
билгелəнгəн капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкциялəү рөхсəт 
ителгəн иң чик параметрларга туры китерү, территорияне планлаштыру 
документлары яки федераль законнар белəн билгелəнгəн капиталь төзелеш 
объектлары параметрларына мəҗбүри талəплəр белəн тəңгəллəштерү 
турында карарлар (алга таба-шулай ук) - билгелəнгəн талəплəргə туры 
китерү), максатчан билгелəнеше буенча файдаланылмый торган яки Россия 
Федерациясе законнарын бозып файдаланыла торган җир кишəрлеген тартып 
алу, үз белдеге белəн төзелгəн бинаны сүтеп алу яки аны Россия Федерациясе 
Шəһəр төзелеше кодексында каралган очракларда билгелəнгəн талəплəргə 



туры китерү турында карарлар; (икенче абзац Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 
103 номерлы карары редакциясендə) 
23) ритуаль хезмəтлəр оештыру һəм күмү урыннарын карап тоту; 
24) территориаль саклау һəм гражданнар оборонасы, халыкны һəм җирлек 
территориясен табигый һəм техноген характердагы гадəттəн тыш хəллəрдəн 
саклау чараларын оештыру һəм гамəлгə ашыру; 
25) җирлек территориясендə авария-коткару хезмəтлəре һəм (яки) авария-
коткару формированиелəрен төзү, карап тоту һəм аларның эшчəнлеген 
оештыру; 
26) су объектларында кешелəрнең иминлеген тəэмин итү, аларның 
тормышын һəм сəламəтлеген саклау буенча чараларны гамəлгə ашыру; 
27) җирлек территориясендə дəвалау-савыктыру урыннарын һəм җирле 
əһəмияттəге курортларны булдыру, үстерү һəм саклауны тəэмин итү, шулай 
ук җирле əһəмияттəге махсус сакланыла торган табигать территориялəрен 
куллану һəм саклау өлкəсендə муниципаль контрольне гамəлгə ашыру; 
28) Җирлек хуҗалыгы җитештерүен үстерүгə ярдəм итү, кече һəм урта 
эшмəкəрлекне үстерү өчен шартлар тудыру; 
 29) җирлектə балалар һəм яшьлəр белəн эшлəү чараларын оештыру һəм 
гамəлгə ашыру; 
30) Россия Федерациясенең су законнары белəн билгелəнгəн чиклəрдə су 
объектлары милекчесе вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру, аларны куллануны 
чиклəү турында халыкка мəгълүмат бирү; 
31) муниципаль урман контролен гамəлгə ашыру; 
32) җəмəгать тəртибен саклауда катнашучы гражданнарга һəм аларның 
берлəшмəлəренə ярдəм күрсəтү, халык дружиналары эшчəнлеге өчен 
шартлар тудыру; 
33) җирлекнең хезмəт күрсəтү административ участогында полиция участок 
уполномоченные вазыйфасын билəгəн хезмəткəргə эш өчен бина бирү; 
34) 2017 елның 1 гыйнварына кадəр полиция участок вəкалəтле вəкиле 
вазыйфасын билəүче хезмəткəргə һəм аның гаилə əгъзаларына хезмəткəр 
тарафыннан күрсəтелгəн вазыйфаны үтəү чорында торак урыны бирү; 
35) "Коммерциячел булмаган оешмалар турында"Федераль законның 31.1 
һəм 31.3 статьяларында билгелəнгəн вəкалəтлəр чиклəрендə социаль 
юнəлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдəм күрсəтү. 
36) адреслар бирү, адресларны үзгəртү, юкка чыгару, урам-юл челтəре 
элементлары исемнəрен бирү (федераль əһəмияттəге автомобиль 
юлларыннан, региональ яисə муниципальара əһəмияттəге автомобиль 
юлларыннан, муниципаль районның җирле əһəмияттəге автомобиль 
юлларыннан тыш), җирлек чиклəрендə планлаштыру структурасы 
исемнəренə бирү, мондый атамаларны үзгəртү, гамəлдəн чыгару, дəүлəт 
адреслы реестрында мəгълүмат урнаштыру; 
37) җирлек ихтыяҗлары өчен ясалма җир кишəрлеклəре булдыру өчен 
кирəкле эшлəрне башкаруны тəэмин итү, федераль закон нигезендə ясалма 
җир кишəрлеге төзү турында килешү төзү хокукына ачык аукцион үткəрү; 
38) җирлек чиклəрендə коррупциягə каршы тору чараларын гамəлгə ашыру; 



39) "күчемсез мөлкəтнең дəүлəт кадастры турында" 2007 елның 24 июлендəге 
221-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендə Комплекслы кадастр эшлəрен 
башкаруда катнашу; 
40) «Россия Федерациясендə стратегик планлаштыру турында " 2014 елның 
28 июнендəге 172-ФЗ номерлы Федераль законда каралган стратегик 
планлаштыру өлкəсендə вəкалəтлəр; (40 пункт Сарман муниципаль 
районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 
сентябрендəге 103 номерлы карары белəн кертелде) 
41) җирлекнең икътисад һəм социаль өлкə торышын характерлаучы 
статистик күрсəткечлəрне җыюны һəм күрсəтелгəн мəгълүматларны Россия 
Федерациясе Хөкүмəте билгелəгəн тəртиптə дəүлəт хакимияте органнарына 
бирүне оештыру; (41 пункт Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы 
карары белəн кертелде) 
 
2. Җирлек җирле үзидарə органнары Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
нигезендə əлеге җирлеклəр бюджетларыннан муниципаль район бюджетына 
бирелə торган бюджетара трансфертлар исəбенə үз вəкалəтлəренең бер 
өлешен гамəлгə ашыруны тапшыру турында Сарман муниципаль районы 
җирле үзидарə органнары белəн килешүлəр төзергə хокуклы. 
3. Җирлек җирле үзидарə органнарына аерым дəүлəт вəкалəтлəре бирү 
федераль законнар һəм Татарстан Республикасы законнары белəн гамəлгə 
ашырыла. 
Җирлек җирле үзидарə органнары əлеге максатларга бүлеп бирелгəн матди 
ресурслар һəм финанс чаралары чиклəрендə федераль законнарда һəм 
Татарстан Республикасы законнарында билгелəнгəн тəртиптə тапшырылган 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашырган өчен җаваплы. 
Тапшырылган вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру дəүлəт контролендə тора. Аерым 
дəүлəт вəкалəтлəрен җирле үзидарə органнары тарафыннан гамəлгə ашыруны 
контрольдə тоту шартлары һəм тəртибе федераль законнар һəм Татарстан 
Республикасы законнары белəн билгелəнə. 
Җирлек советы үз вəкалəтлəре чиклəрендə үзлəренə тапшырылган аерым 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен җирлек җирле үзидарə органнары 
карамагында булган матди ресурслардан һəм финанс чараларыннан өстəмə 
файдалану очракларын һəм тəртибен билгелəргə хокуклы. 

 
8 маддə. Җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итүгə җирлек җирле 

үзидарə органнарының хокуклары 
1. Җирлекнең җирле үзидарə органнары хокуклы: 
1) җирлек музейларын булдыру;  
2) җирлектə нотариус булмаган очракта законнарда каралган нотариаль 
гамəллəр башкару; 
3) опека һəм попечительлек эшчəнлеген гамəлгə ашыруда катнашу; 
4) җирлек территориясендə җирле милли-мəдəни автономиялəр хокукларын 
гамəлгə ашыруга бəйле эшчəнлекне гамəлгə ашыру өчен шартлар тудыру; 



5) Россия Федерациясе халыкларының милли-мəдəни үсешенə һəм җирлек 
территориясендə миллəтара мөнəсəбəтлəр өлкəсендə чараларны гамəлгə 
ашыруга ярдəм итү; 
6) җирлек территориясендə урнашкан муниципаль предприятиелəрне һəм 
учреждениелəрен мобилизацион əзерлəү буенча чараларны оештыруда һəм 
тормышка ашыруда катнашу; 
7) муниципаль янгын сагы булдыру; 
8) туризмны үстерү өчен шартлар тудыру; 
9) кеше хокукларын тəэмин итүгə җəмəгать контролен гамəлгə ашыручы 
иҗтимагый күзəтү комиссиялəренə ярдəм күрсəтү һəм мəҗбүри тоту 
урыннарында булган затларга булышлык күрсəтү; 
10) «Россия Федерациясендə инвалидларны социаль яклау турында " 1995 
елның 24 ноябрендəге 181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендə 
инвалидларның иҗтимагый берлəшмəлəренə, шулай ук инвалидларның 
бөтенроссия иҗтимагый берлəшмəлəре тарафыннан оештырылган 
оешмаларга ярдəм күрсəтү»; 
11) төшереп калдырылды (11 пункт Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 
номерлы карары белəн төшереп калдырылды) 
12) торак законнары нигезендə социаль файдаланудагы торак фондының 
торак урыннарына наем шартнамəлəре буенча гражданнарга муниципаль 
торак фондыннан торак урыннары бирү; 
13) җирлек территориясендə яшəүче хуҗасыз хайваннарны тоту һəм карап 
тоту буенча чараларны гамəлгə ашыру; 
14) «Россия Федерациясендə хокук бозуларны профилактикалау системасы 
нигезлəре турында " Федераль законда каралган хокук бозуларны 
профилактикалау өлкəсендəге чараларны гамəлгə ашыру. (14 нче пункт 
Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 
2016 нчы елның 1 нче ноябрендə кабул ителгəн 36 нчы номерлы карары 
белəн кертелде); 
15) инвалидлар, сəламəтлек мөмкинлеклəре чиклəнгəн затлар, адаптив физик 
культура һəм адаптив спорт үсешенə ярдəм күрсəтү; (15 нче пункт Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 нче 
елның 14 нче сентябрендəге 103 нче номерлы карары белəн кертелде) 
16) «кулланучылар хокукларын яклау турында " 1992 елның 7 февралендəге 
2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар 
хокукларын яклау чараларын гамəлгə ашыру. (16 нчы пункт Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 нче 
елның 14 нче сентябрендə кабул ителгəн 103 нче номерлы карары белəн 
кертелде) 
 
2. Җирлекнең җирле үзидарə органнары əлеге статьяның 1 өлешендə 
күрсəтелгəн мəсьəлəлəрне хəл итəргə, башка дəүлəт вəкалəтлəрен («Россия 
Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» 
Федераль законның 19 статьясы нигезендə аларга тапшырылмаган) гамəлгə 
ашыруда катнашырга хокуклы («Татарстан Республикасында җирле үзидарə 
турында» 2004 елның 28 июлендəге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 



Республикасы Законының 19 статьясы нигезендə). – «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарə турында» Татарстан Республикасы законы), 
əгəр бу федераль законнарда, Татарстан Республикасы законнарында 
каралган булса, шулай ук башка муниципаль берəмлеклəрнең җирле үзидарə 
органнары, дəүлəт хакимияте органнары компетенциясенə кертелмəгəн һəм 
федераль законнар һəм Татарстан Республикасы законнары белəн алар 
компетенциясеннəн төшереп калдырылган башка мəсьəлəлəрне, Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан бирелгəн бюджетара 
трансфертлардан тыш, җирле бюджет керемнəре исəбенə хəл итəргə, өстəмə 
нормативлар буенча салым керемнəре керемнəренə салым керемнəре 
керемнəренə салым. 

 
13 маддə. Җирле үзидарəне халык тарафыннан турыдан-туры 

гамəлгə ашыру һəм халыкның җирле үзидарəне гамəлгə ашыруда 
катнашуы формалары 
 Халыкның җирле үзидарəне турыдан туры гамəлгə ашыра һəм җирле 
үзидарəне гамəлгə ашыруда түбəндəге рəвешлəрдə катнаша: 
1) җирле референдум; 
2) муниципаль сайлаулар; 
3) җирлек Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү; 
4) җирлек чиклəрен үзгəртү, җирлекне үзгəртеп кору мəсьəлəлəре буенча 
тавыш бирү; 
5) гражданнарның хокукый актлар чыгару инициативасы; 
6) территориаль иҗтимагый үзидарə; 
7) халык алдында тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышулар; (икенче абзац 
Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 
2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары редакциясендə)) 
8) гражданнар җыелышы; 
9) гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы); 
10) гражданнарны сораштыру; 
11) җирлекнең җирле үзидарə органнарына гражданнар мөрəҗəгате; 
12) халык җыены; 
13) Россия Федерациясе Конституциясенə, «Россия Федерациясендə җирле 
үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга, 
башка федераль законнарга һəм Татарстан Республикасы законнарына каршы 
килми торган башка формалар. 

 
20 маддə. Ачык  тыңлаулары, иҗтимагый фикер алышулар 

1. Җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəр буенча муниципаль хокукый актлар 
проектлары буенча фикер алышу өчен җирлек Советы, җирлек башлыгы 
катнашында халык алдында тыңлаулар уздырылачак. 
2. Халык алдында тыңлаулар Җирлек Советы яки җирлек башлыгы 
инициативасы буенча үткəрелə. 
Халык яки Җирлек Советы инициативасы белəн үткəрелгəн халык 
тыңлаулары җирлек Советы тарафыннан, ə җирлек башлыгы инициативасы 
буенча җирлек башлыгы тарафыннан билгелəнə. 
3. Халык тыңлауларына чыдарга тиеш: 



1) җирлек уставы проекты, шулай ук уставка үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр 
кертү турында муниципаль хокукый акт проекты, Уставта җирле əһəмияттəге 
мəсьəлəлəрне һəм аларны хəл итү вəкалəтлəрен Россия Федерациясе 
Конституциясенə, федераль законнарга туры китерү максатларында генə 
кертелə торган очраклардан тыш; 
2) җирлек бюджеты проекты һəм аның үтəлеше турында хисап; 
3) төшереп калдырылды (3 пункт Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы 
карары белəн төшереп калдырылды) 
4) җирлекне үзгəртеп кору турында мəсьəлəлəр. 
5) муниципаль берəмлекнең социаль-икътисадый үсеше стратегиясе проекты. 
(5 нче пункт Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 нче елның 14 нче сентябрендə кабул ителгəн 103 нче 
номерлы карары белəн кертелде)  
4. Ачык тыңлаулар үткəрү турындагы карар, гамəлдəге законнарда башкасы 
каралмаган булса, тиешле орган яисə җирлекнең вазыйфаи заты тарафыннан 
каралганчыга кадəр 20 көннəн дə соңга калмыйча кабул ителергə тиеш. 
5. Аларны үткəрү вакытын һəм урынын күрсəтеп ачык тыңлауларны үткəрү 
турындагы карар һəм тиешле муниципаль хокукый акт проекты, əгəр 
гамəлдəге законнарда башкасы каралмаган булса, гавами тыңлаулар 
уздырылган көнгə кадəр 7 көннəн дə соңга калмыйча бастырылырга (халыкка 
игълан ителергə) тиеш.  
6. Халык алдында тыңлаулар үткəрү турындагы карар басылып чыккан 
көннəн алып һəм аларны үткəрү көненə кадəр Җирлек халкы Җирлек җирлеге 
башлыгына гавами тыңлауларга чыгарыла торган мəсьəлə буенча язма 
тəкъдимнəр һəм искəрмəлəр, шул исəптəн муниципаль хокукый актның 
гавами тыңлауларына чыгарыла торган төзəтмəлəр һəм башка тəкъдимнəр 
җибəрергə хокуклы. Җирлек башлыгы кергəн тəкъдимнəрне һəм 
искəрмəлəрне гомумилəштерүне оештыра. Күрсəтелгəн тəкъдимнəр һəм 
искəрмəлəр халык тыңлауларында катнашучылар игътибарына җиткерелə. 
7. Əгəр гамəлдəге законнарда башкасы каралмаган булса, гавами тыңлаулар 
муниципаль хокукый акт проектын карау көненə кадəр 7 көннəн дə соңга 
калмыйча уздырыла. Халык алдында тыңлаулар белгечлəрне, экспертларны 
чакырып үткəрелə, халык алдында тыңлауларда җирлекнең телəсə кайсы 
кешесе катнашырга хокуклы. 
8. Ачык тыңлаулар нəтиҗəлəре буенча җирле үзидарə органнары һəм 
җирлекнең урындагы затлары тарафыннан мəҗбүри каралырга тиешле 
тəкъдимнəр кабул ителə, алар компетенциясенə муниципаль хокукый акт 
проектын гавами тыңлауларга чыгарыла торган кабул итү кертелгəн.  
9. Ачык тыңлаулар нəтиҗəлəре ачык тыңлаулар үткəргəннəн соң 5 көннəн дə 
соңга калмыйча, кабул ителгəн карарларның дəлиллəнгəн нигезлəнүен дə 
кертеп, басылып чыгарга (халыкка җиткерелергə) тиеш.  
10. Əлеге статьяның 3 өлешендə күрсəтелгəн проектлар һəм мəсьəлəлəр 
буенча ачык тыңлаулар оештыру һəм үткəрү тəртибе җирлек Советы 
тарафыннан расланган гавами тыңлаулар турында Нигезлəмə белəн 
билгелəнə. (Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 



Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары 
редакциясендə) 
11. Генераль планнар проектлары, җирдəн файдалану һəм төзелеш 
кагыйдəлəре проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, 
территорияне межалау проектлары, территориялəрне төзеклəндерү 
кагыйдəлəре проектлары, күрсəтелгəн расланган документларның берсенə, 
җир кишəрлеген яисə капиталь төзелеш объектын шартлы рөхсəт ителгəн 
файдалануга рөхсəт бирү турында карар проектлары, рөхсəт ителгəн төзелеш 
объектларының чик параметрларыннан кире кагуга рөхсəт бирү турында 
карар проектлары буенча карар проектлары буенча, җир кишəрлеклəреннəн 
һəм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсəт ителгəн башка төр файдалану 
мəсьəлəлəре буенча җирдəн файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəренең 
расланган кагыйдəлəре булмаганда иҗтимагый фикер алышулар яисə гавами 
тыңлаулар үткəрелə, аларны оештыру һəм үткəрү тəртибе муниципаль 
берəмлек уставы һəм (яки) шəһəр төзелеше эшчəнлеге турындагы законнар 
нигезлəмəлəрен исəпкə алып муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органы 
норматив хокукый акты белəн билгелəнə. (11 нче пункт Сарман муниципаль 
районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 нче елның 14 
нче сентябрендə кабул ителгəн 103 нче номерлы карары белəн кертелде) 

 
24 маддə. Халык җыены 

 1. «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 
принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы 
Федераль закон белəн каралган очракларда гражданнар җыены составына 
əлеге торак пункт территориясен башка җирлек (муниципаль район) 
территориялəренə кертеп торучы əлеге торак пункт керə торган Җирлек 
(муниципаль район) чиклəрен үзгəртү мəсьəлəсе буенча үткəрелə ала; җирлек 
составына керүче торак пунктта əлеге торак пункт территориясендə 
гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һəм куллану мəсьəлəсе буенча; 
Җирлек торак пунктында староста Җирлек торак пункты кандидатурасын 
тəкъдим итү мəсьəлəсе буенча, шулай ук Җирлек торак пункты старостасы 
вəкалəтлəрен вакытыннан алда туктату мəсьəлəсе буенча; Җирлек торак 
пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль хезмəт турында Россия 
Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль хезмəт 
вазыйфасын билəүгə конкурс үткəрү өчен Конкурс комиссиясе составына 
кандидатуралар тəкъдим итү максатларында үткəрелə ала. (Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 
елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары редакциясендə) 
 2. Əлеге статьяда каралган гражданнар җыены торак пункт яки җирлек 
халкының сайлау хокукына ия булган яртысыннан артык кеше катнашында 
хокуклы. Карар мондый җыен гражданнарның кабул ителгəн дип санала, əгəр 
аның өчен проголосовало яртысыннан артыгы гражданнар җыенында. 
 3. Гражданнар җыены муниципаль берəмлек башлыгы тарафыннан 
яисə 10 кешедəн ким булмаган сайлау хокукына ия торак пункт халкы 
төркеме инициативасы белəн чакырыла ала. (3 нче бүлек Сарман муниципаль 
районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 нче елның 14 
нче сентябрендə кабул ителгəн 103 нче номерлы карары белəн кертелде) 



 4. Җыен үткəрү инициативасын хуплап җыярга кирəк булган имзалар 
саны торак пункт территориясендə яшəү урыны буенча теркəлгəн сайлау 
хокукына ия, даими яки нигездə яшəүче гражданнар саныннан 5 процент 
тəшкил итə, лəкин 25 имза булырга тиеш түгел; (4 ч. Сарман муниципаль 
районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 
сентябрендəге 103 номерлы карары белəн кертелде) 
 5. Муниципаль берəмлек башлыгы тарафыннан күрсəтелə торган 
гражданнар җыены муниципаль берəмлек башлыгы карары белəн билгелəнə, 
инициативалы төркем тарафыннан күрсəтелə торган гражданнар җыены 
муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органы карары белəн билгелəнə; (5 
өлеш Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары белəн 
кертелде) 
 6.  Торак пунктта яшəүчелəр гражданнар җыеннарын үткəрү вакыты 
һəм урыны турында алдан хəбəр итəлəр, гражданнар җыеннарын хəл итүгə 
чыгарыла торган мəсьəлəлəр буенча муниципаль хокукый акт проекты һəм 
материаллар белəн алдан ук танышалар, «Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль 
берəмлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар җыеннарын 
үткəрүгə əзерлек тəртибе турында " нигезлəмəдə билгелəнгəн тəртип 
нигезендə гражданнар җыеннарын үткəрү тəртибе нигезендə, гражданнарны;  
(6 нчы бүлек Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 нче елның 14 нче сентябрендə кабул ителгəн 103 нче 
номерлы карары белəн кертелде) 
 7. Җыенда кабул ителгəн карарлар муниципаль хокукый актлар булып 
торалар, муниципаль берəмлек башлыгы тарафыннан имзаланалар һəм 
Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына 
кертелергə тиеш. (7 нче бүлек Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советының 2018 нче елның 14 нче сентябрендə кабул 
ителгəн 103 нче номерлы карары белəн кертелде). 
 

29 маддə. Статус депутата Совета Поселения 
 1. Җирлек Советы депутаты вəкалəтлəре аны сайлау көненнəн башлана 
һəм яңа чакырылыш Җирлек Советы эшли башлаган көннəн туктала. 
2. Җирлек Советы депутаты депутат эшчəнлеген төп эш урыны буенча 
хезмəт һəм хезмəт бурычларын үтəгəн, əлеге устав белəн билгелəнгəн 
очраклардан тыш, даими булмаган нигездə эшли. 
3. Җирлек Советы депутаты Россия Федерациясе Федераль Собраниесе 
Дəүлəт Думасы депутаты, Россия Федерациясе Федераль Собраниесе 
Федерация Советы əгъзасы, Россия Федерациясе субъекты дəүлəт 
хакимиятенең закон чыгару (вəкиллекле) органы депутаты була алмый, 
Россия Федерациясенең башка дəүлəт вазыйфаларын, Татарстан 
Республикасы дəүлəт вазыйфаларын, шулай ук дəүлəт граждан хезмəте һəм 
муниципаль хезмəт вазыйфаларын били алмый. Җирлек Советы депутаты 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруга бəйле башка чиклəүлəр федераль законнар 
белəн билгелəнə. 



4. Җирлек Советы депутатына үз вəкалəтлəрен законнар, əлеге Устав, җирлек 
Советы карарлары нигезендə тоткарлыксыз гамəлгə ашыру өчен шартлар 
тудырыла. 
5. Җирлек Советы депутаты Җирлек Советы тарафыннан расланган депутат 
этикасы кагыйдəлəрен үтəргə тиеш, алар шул исəптəн депутатның түбəндəге 
бурычларын үз эченə алырга тиеш: 
1) җирле үзидарə органнары эшендə катнашудан тыелып, депутат статусын 
җирле үзидарə органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, муниципаль 
хезмəткəрлəр һəм гражданнарның эшчəнлегенə шəхсəн яисə аның якын 
туганнарына кагылышлы мəсьəлəлəрне хəл иткəндə йогынты ясау өчен 
кулланмаска; 
2) депутат вазыйфаларын объектив башкаруда шик уята алырлык үз-үзеңне 
тотудан тыелып торырга, шулай ук аның абруена яисə җирлек Советы 
абруена зыян китерə алырлык низаглы хəллəрдəн качарга; 
3) мəнфəгатьлəр каршылыгы барлыкка килү куркынычы янаганда - шəхси 
кызыксыну депутат вазифаларын объектив үтəүгə йогынты ясый яки 
йогынты ясый ала торган хəллəр-бу хакта җирлек советына хəбəр итəргə һəм 
əлеге мəнфəгатьлəр каршылыгын булдырмый калуга яки җайга салуга 
юнəлдерелгəн карар кабул итəргə; 
4) җирлек Советында халык алдында чыгыш ясау кагыйдəлəрен үтəргə; 
5) депутат эшчəнлеге белəн бəйле булмаган максатларда, Федераль закон 
нигезендə депутат вазыйфаларын башкару белəн бəйле рəвештə аңа билгеле 
булган конфиденциаль характердагы мəгълүматка кертелгəн мəгълүматны 
белдермəскə һəм кулланмаска; 
6) депутат вазыйфаларын башкару белəн бəйле рəвештə физик һəм юридик 
затлардан (бүлəклəр, акчалата бүлəк, ссудалар, хезмəт күрсəтүлəр, күңел ачу, 
ял итү, транспорт чыгымнары һəм башка бүлəклəр) акчалата бүлəк алмаска. 
6. Депутат, җирле үзидарəнең сайланулы органы əгъзасы, җирле үзидарəнең 
сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа билəгəн башка зат 
"коррупциягə каршы көрəш турында" 2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ 
номерлы Федераль закон һəм башка федераль законнар белəн билгелəнгəн 
бурычларны үтəргə тиеш. Депутат, җирле үзидарəнең сайланулы органы 
əгъзасы, җирле үзидарəнең сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа 
билəгəн башка затның вəкалəтлəре "коррупциягə каршы көрəш турында" 
2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, "дəүлəт 
Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка затларның чыгымнарының 
аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3 
декабрендəге 230-ФЗ номерлы Федераль закон белəн билгелəнгəн 
чиклəүлəрне, тыюларны үтəмəгəн очракта вакытыннан алда туктатыла", 2013 
елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендə "аерым 
категория затларның счетларын (кертемнəре) ачуны һəм ия булуны тыю, 
Россия Федерациясе территориясеннəн читтə урнашкан чит ил банкларында 
кулдагы акча һəм кыйммəтле əйберлəр саклауны, чит ил финанс 
инструментларыннан файдалануны һəм (яки) аларны куллануны тыю 
турында. (Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары 
редакциясендə) 



7. Депутатның сайлаучылар белəн очрашулары махсус билгелəнгəн 
урыннарда, шулай ук ишегалды территориялəрендə, аларны үткəрү тормыш 
белəн тəэмин итү объектлары, транспорт яки социаль инфраструктура, 
элемтə, җəяүлелəр хəрəкəтен һəм (яки) транспорт чаралары эшчəнлеген бозу 
яисə гражданнарның торак урыннарына яки транспорт яки социаль 
инфраструктура объектларына үтеп керү мөмкинлеге бозылмау шарты белəн 
үткəрелə. Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органнарына 
яки җирле үзидарə органнарына мондый очрашулар турында хəбəр итү талəп 
ителми. Шул ук вакытта депутат күрсəтелгəн органнарга аларны үткəрү 
датасы һəм вакыты турында алдан хəбəр итəргə хокуклы. (7 нче бүлек 
Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 
2018 нче елның 14 нче сентябрендə кабул ителгəн 103 нче номерлы карары 
белəн кертелде) 
8. Җирлек җирле үзидарə органнары депутатларның сайлаучылар белəн 
очрашуын үткəрү өчен махсус билгелəнгəн урыннарны билгелилəр, шулай ук 
депутатлар сайлаучылар белəн очрашуларын үткəрү өчен җирле үзидарə 
органнары тарафыннан бирелə торган урыннар исемлеген һəм аларны бирү 
тəртибен билгелилəр. (8 нче бүлек Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советының 2018 нче елның 14 нче сентябрендə кабул 
ителгəн 103 нче номерлы карары белəн кертелде) 
9. Депутатның сайлаучылар белəн очрашулары җыелышлар, митинглар, 
демонстрациялəр, урам йөрешлəре һəм пикетлар турында Россия 
Федерациясе законнары нигезендə үткəрелə; (9 нчы бүлек Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 
елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары белəн кертелде) 
10. Җыелышлар, митинглар, демонстрациялəр, урам йөрешлəре һəм пикетлар 
турында Россия Федерациясе законнары белəн билгелəнə торган гавами чара 
рəвешендə депутатның сайлаучылар белəн очрашуларын оештыру яки 
үткəрүгə комачаулау үзе өчен Россия Федерациясе законнары нигезендə 
административ җаваплылыкка тартыла. (10 нчы бүлек Сарман муниципаль 
районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 нче елның 14 
нче сентябрендə кабул ителгəн 103 нче номерлы карары белəн кертелде). 
 

32 маддə. Җирлек Советы Компетенциясе 
1) җирлек уставын кабул итү һəм аңа үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү; 
2) җирлек территориясендə гомуми үз-үзеңне тоту кагыйдəлəрен билгелəү; 
3) җирлек бюджеты проектын карау, җирлек бюджетын раслау һəм аның 
үтəлеше турындагы хисапны раслау, аның үтəлешен тикшереп тору; 
4) җирле салымнарны һəм җыемнарны билгелəү, үзгəртү һəм юкка чыгару, 
салымнар һəм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендə 
аларны түлəү буенча ташламалар бирү; 
4.1.) җирлекнең социаль-икътисади үсеш стратегиясен раслау; (4 пункт.1. 
Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 
2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары белəн кертелде) 
5) коммуналь инфраструктура системасына, коммуналь комплекс 
оешмаларының коммуналь комплекс оешмалары товарларына һəм хезмəт 



күрсəтүлəренə тоташтыру, тарифларга өстəмəлəр, кулланучылар өчен 
бəялəргə (тарифларга) өстəмə түлəүлəр өчен тарифларны җайга салу.  
6) җирлекнең үсеш планнарын һəм программаларын кабул итү, аларның 
үтəлеше турындагы отчетларны раслау; 
7) энергияне саклау һəм энергетика нəтиҗəлелеген арттыру өлкəсендə 
муниципаль программаларны раслау; 
8) җирлекнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы 
үстерү программаларын, җирлекнең транспорт инфраструктурасын 
комплекслы үстерү программаларын, җирлекнең социаль 
инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларын раслау, аларга 
карата талəплəр Россия Федерациясе Хөкүмəте тарафыннан билгелəнə 
9) җирлек чиклəрен үзгəртү, җирлекне үзгəртеп кору турында инициативаны 
тəкъдим итү; 
10) җирлек Советына депутатлар сайлауны билгелəү; җирлек Советына 
депутатлар сайлау буенча сайлау округлары схемасын раслау; 
11) җирле референдум билгелəү; 
12) җирлек башлыгын сайлау, аның отставкасын кабул итү; 
13) җирлек башлыгы урынбасарын сайлау; 
14) башлыкны отставкага җибəрү турында Карар кабул итү; 
15) җирлек Советы депутатлары арасыннан муниципаль район Советына 
вəкил сайлау; 
16) җирлек башкарма комитеты җитəкчесен билгелəү, аның отставкасын 
кабул итү; 
17) җирлек башкарма комитеты структурасын раслау, аның 
хезмəткəрлəренең чик санын билгелəү;  
18) җирлек башкарма комитеты җитəкчесе вазыйфасын билəүгə конкурс 
үткəрү тəртибен билгелəү, Конкурс комиссиясе əгъзаларын билгелəү; 
19) җирлек сайлау комиссиясе əгъзаларын билгелəү; 
20) җирлек чиклəрен үзгəртү, җирлекне үзгəртеп кору, җирлек Советы 
депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү мəсьəлəлəре буенча тавыш 
бирүне билгелəү; 
21) Татарстан Республикасы Дəүлəт Советында Закон чыгару инициативасы 
хокукын гамəлгə ашыру; 
22) җирлекнең муниципаль милкендə булган мөлкəт белəн идарə итү һəм эш 
итү тəртибен, шул исəптəн аны федераль законнар нигезендə 
хосусыйлаштыру тəртибен һəм шартларын билгелəү; җирлек Советы 
тарафыннан килештерү буенча яки расланганнан соң кире кайтару гамəлгə 
ашырыла торган муниципаль мөлкəт төрлəре исемлеген билгелəү; 
23) муниципаль предприятиелəрне төзү, үзгəртеп кору һəм бетерү турында 
карарлар кабул итү тəртибен, шулай ук федераль законнарда каралган 
очраклардан тыш, муниципаль предприятиелəр һəм учреждениелəр 
хезмəтлəренə тарифларны билгелəү турында карарлар кабул итү тəртибен 
билгелəү; 
24) җирлекнең муниципальара хезмəттəшлек оешмаларында катнашу 
тəртибен билгелəү; 
25) җирлекнең җирле үзидарə органнары эшчəнлеген матди-техник һəм 
оештыру ягыннан тəэмин итү тəртибен билгелəү; 



26) җирле үзидарə органнары һəм җирлек җирле үзидарə вазыйфаи затлары 
тарафыннан җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү вəкалəтлəрен 
башкаруны контрольдə тоту; 
27) җирлекнең территориаль планлаштыру документларын, җирлекнең шəһəр 
төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларны, җирлек 
территориясендə җирдəн файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəрен, Россия 
Федерациясенең шəһəр төзелеше кодексы нигезендə башка шəһəр төзелеше 
документларын раслау; 
28) җирлек территориясендə урамнарга һəм башка торак пунктларга исем 
бирү һəм исемнəрен үзгəртү мəсьəлəлəрен хəл итү; 
29) гадəттəн тыш хəллəрне бетерү өчен җирле резервларны финанс һəм матди 
ресурслар булдыру һəм куллану тəртибен билгелəү; 
30) муниципаль махсуслаштырылган торак фондының торак урыннарын 
бирү тəртибен билгелəү; 
31) җирле үзидарəнең сайланулы вазыйфаи затларын, җирле үзидарəнең 
сайланулы органнары əгъзаларын, җирлек Советы депутатларын əзерлəүне, 
яңадан əзерлəүне һəм квалификациялəрен күтəрүне, шулай ук муниципаль 
хезмəткəрлəр һəм муниципаль учреждениелəр хезмəткəрлəренең һөнəри 
əзерлеген, яңадан əзерлəүне һəм квалификациялəрен күтəрүне оештыру; 
32) җирлек бюджетыннан территориаль иҗтимагый үзидарə органнарына 
кирəкле акчалар бирү шартларын һəм тəртибен билгелəү; 
33) автоном коммерцияле булмаган оешмалар һəм фондлар рəвешендə 
коммерцияле булмаган оешмалар төзү турында карарлар кабул итү; 
34) үз массакүлəм мəгълүмат чараларын оештыру; 
35) җирлек Уставына һəм җирлек Советы карарларына аңлатма бирү; 
36) үз эшчəнлеген оештыру мəсьəлəлəре буенча җирлек Советы Регламентын 
һəм башка карарларны кабул итү; 
37) җирлек Советы Аппараты турында нигезлəмəне раслау; 
38) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белəн 
җирлеклəрнең вəкиллекле органнары карамагына, шулай ук əлеге устав 
белəн җирлек Советы компетенциясенə кертелгəн башка вəкалəтлəр.  
39) муниципаль берəмлек территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəрен раслау. 
(Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 
2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары редакциясендə)) 
 
2. Җирлек Советы, җирлек башлыгы яки аерым депутатлар (депутатлар 
төркемнəре) белəн идарə итү һəм (яисə) күрсəтмəлəре, җирлек Советы 
эшчəнлеген тəэмин итүгə юнəлдерелгəн җирлек бюджеты акчаларыннан 
тыш, аны үтəү барышында җирлек бюджеты акчалары белəн нинди дə булса 
формада да рөхсəт ителми. 
3. Җирлек советы Җирлек башлыгының аның эшчəнлеге, җирлек башкарма 
комитеты һəм җирлек башлыгы карамагындагы башка җирле үзидарə 
органнары эшчəнлеге нəтиҗəлəре, шул исəптəн муниципаль берəмлекнең 
вəкиллекле органы тарафыннан куелган мəсьəлəлəрне хəл итү турындагы 
еллык отчетларын тыңлый. 
 



39 маддə. Җирлек Советы депутаты вəкалəтлəрен вакытыннан алда 
туктату 

 1. Җирлек Советы депутаты вəкалəтлəре вакытыннан алда туктатыла 
очракта: 
1) үлем; 
2) үз телəге белəн отставкага китүлəр; 
3) суд тарафыннан хокуктан файдалануга сəлəтсез яисə чиклəнгəн эшкə 
сəлəтсез дип тану; 
4) суд тарафыннан вафат булган дип танылу яисə белдерүнең билгесез; 
5) суд гаеплəү карарының законлы көченə керүе; 
6) даими яшəү урынына Россия Федерациясеннəн читкə чыгу; 
7) Россия Федерациясе гражданлыгы туктату, чит ил дəүлəте гражданлыгы 
туктату - Россия Федерациясе халыкара шартнамəсендə катнашучы, аның 
нигезендə чит ил гражданы җирле үзидарə органына сайланырга, аларга чит 
ил гражданын сатып алырга яисə аларга яшəү төрен яисə Россия Федерациясе 
гражданы булып тормаган чит ил дəүлəте территориясендə даими яшəү 
хокукын раслаучы башка документ алырга хокуклы, аның нигезендə Россия 
Федерациясе гражданы, чит ил дəүлəте гражданлыгы булган Россия 
Федерациясе гражданы, чит ил гражданы, Россия Федерациясе гражданы, 
җирле үзидарə органнарына сайланырга хокуклы; 
8) сайлаучылар тарафыннан бəялəмə; 
9) муниципаль район Советы вəкалəтлəрен вакытыннан алда туктату йə аның 
вəкалəтлəрен җирлек башлыгы буларак вакытыннан алда туктату; 
10) хəрби хезмəткə яисə аны альтернатив граждан хезмəтенə алмаштыруга 
җибəрү; 
11) федераль законнарда билгелəнгəн башка очракларда. 
1.1. Җирлек Советы депутаты вəкалəтлəре «Россия Федерациясендə җирле 
үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында " Федераль законда 
билгелəнгəн чиклəүлəрне үтəмəгəндə вакытыннан алда туктатыла»; 
2. Əлеге статьяның 1 пунктындагы 1-7, 10 һəм 11 пунктчаларында 
күрсəтелгəн очракларда җирлек Советы депутаты вəкалəтлəрен туктату 
турында карар җирлек Советы тарафыннан кабул ителə, анда җирлек Советы 
депутаты вəкалəтлəрен туктату көне билгелəнə. 
3. Əлеге статьяның 1 пунктындагы 8 пунктчасында каралган очракта җирлек 
Советы депутаты вəкалəтлəре җирлек Советы депутатын чакыртып алу 
буенча тавыш бирү нəтиҗəлəрен рəсми бастырып чыгару көненнəн 
туктатыла. 
4. Əлеге статьяның 1 пунктындагы 9 пунктчасында каралган очракта, җирлек 
Советы депутаты вəкалəтлəре вакытыннан алда туктатылган көннəн 
туктатыла. 
5. Җирлек Советы депутаты вəкалəтлəре вакытыннан алда туктатылган 
очракта, депутатның өстəмə сайлаулары федераль закон, Татарстан 
Республикасы Сайлау кодексы нигезендə билгелəнə. 
6. Җирлек Советы депутаты вəкалəтлəрен вакытыннан алда туктату 
турындагы карар вакытыннан алда туктату өчен нигез барлыкка килгəн 
көннəн 30 көннəн дə соңга калмыйча кабул ителə, əгəр бу нигез җирлек 



Советы сессиялəре арасында барлыкка килгəн булса - мондый нигез 
барлыкка килгəн көннəн өч айдан да соңга калмыйча.  
Татарстан Республикасы Президенты Җирлек Советы депутаты вəкалəтлəрен 
вакытыннан алда туктату турында гариза белəн мөрəҗəгать иткəн очракта, 
вəкалəтлəрне вакытыннан алда туктату өчен нигез барлыкка килү көне булып 
əлеге гариза муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органына кергəн көн 
санала. (Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары 
редакциясендə). 
 

42 маддə. Җирлек Башлыгы Статусы 
1. Җирлек башлыгы даими нигездə эшли.  
2. Җирлек башлыгы даими нигездə алыштырыла торган Сарман муниципаль 
районы Советы вазыйфасына сайланган очракта, ул җирлек башлыгы 
вəкалəтлəрен кире кайтарылмый торган нигездə башкара. 
3. Җирлек башлыгы əлеге Уставның 28 статьясындагы 3 пунктында 
күрсəтелгəн вазыйфаларны били алмый, шулай ук үз вазифаларын башкара 
алмый: 
1) шəхси яки ышанычлы затлар аша эшмəкəрлек эшчəнлеге белəн 
шөгыльлəнергə, коммерция оешмасы белəн идарə итүдə яки коммерцияле 
булмаган оешма белəн идарə итүдə катнашырга (Россия Федерациясе 
субъекты муниципаль берəмлеклəре советы идарəсендə, муниципаль 
берəмлеклəрнең башка берлəшмəлəрендə, сəяси партиядə катнашудан тыш, 
съезд (конференциялəрдə) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-
төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, яшелчəчелек, дача 
кулланучылар кооперативлары, күчемсез милекчелəр ширкəтлəре), Россия 
Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмəте акты нигезендə 
оешманың коллегиаль органы эшчəнлегендə түлəүсез катнашудан тыш; 
муниципаль берəмлек идарə органнарында һəм ревизия комиссиясе 
мəнфəгатьлəрен, гамəлгə куючы (акционер) тарафыннан муниципаль 
берəмлек исеменнəн муниципаль милектə булган оешмалар яисə идарə итүне 
гамəлгə куючы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру тəртибен билгели торган 
муниципаль хокукый актлар нигезендə түлəүсез нигездə бирү; федераль 
законнарда каралган башка очраклар; (Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 
номерлы карары редакциясендə) 
2) укытучы, фəнни һəм башка иҗади эшчəнлектəн тыш, башка түлəүле 
эшчəнлек белəн шөгыльлəнергə. Шул ук вакытта укытучылар, фəнни һəм 
башка иҗади эшчəнлек, əгəр Россия Федерациясенең халыкара шартнамəсе 
яисə Россия Федерациясе законнары белəн башкасы каралмаган булса, чит ил 
дəүлəтлəре, халыкара һəм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һəм 
гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый; 
3) Россия Федерациясе халыкара шартнамəсе яисə Россия Федерациясе 
законнары белəн башкасы каралмаган булса, идарə итү органнары, 
Попечительлəр яки күзəтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган 
хөкүмəтнеке булмаган оешмаларның һəм Россия Федерациясе 



территориясендə гамəлдə булган структур бүлекчəлəрнең башка органнары 
составына керергə. 
4. Җирлек башлыгы үз эшчəнлеклəрендə җирлек халкына һəм җирлек 
советына федераль закон һəм əлеге Устав нигезендə контрольгə алынды һəм 
хисап тотты. 
5. Җирлек башлыгы елга бер тапкыр җирлек Советы алдында үз эшчəнлеге 
турында хисап тота. 
6. Муниципаль берəмлек башлыгы "коррупциягə каршы көрəш турында" 
2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, "дəүлəт 
Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка затларның чыгымнарының 
аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3 
декабрендəге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "аерым категориядəге 
затларның счетларын (кертемнəр) ачуны һəм ия булуны тыю турында" 2013 
елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белəн, чит ил банкларында 
акча һəм кыйммəтле əйберлəрне Россия Федерациясе территориясеннəн 
читтə урнашкан, ия булу һəм (яки) файдаланырга чит ил финанс 
инструментлары. (Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары 
редакциясендə). 
 
 

44 маддə. Җирлек башлыгы вəкалəтлəрен вакытыннан алда туктату 
 1. Җирлек башлыгының вəкалəтлəре вакытыннан алда туктатыла очракта: 

1) үлем; 
2) үз телəге белəн отставкага китүлəр; 
3) «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 
принциплары турында " Федераль законның 74.1 статьясы нигезендə 
отставкага җибəрү»; 
4) «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 
принциплары турында " Федераль законның 74 статьясы нигезендə 
вазыйфасыннан читлəштерү»; 
5) суд тарафыннан хокуктан файдалануга сəлəтсез яисə чиклəнгəн эшкə 
сəлəтсез дип тану; 
6) суд тарафыннан вафат булган дип танылу; 
7) аның законлы көченə керүе суд гаеплəү карары; 
8) даими яшəү урынына Россия Федерациясеннəн читкə чыгу; 
9) Россия Федерациясе гражданлыгы туктату, чит ил дəүлəте гражданлыгы 
туктату - Россия Федерациясе халыкара шартнамəсендə катнашучы, аның 
нигезендə чит ил гражданы җирле үзидарə органнарына сайланырга, чит ил 
дəүлəт гражданын сатып алырга яисə аларга яшəү төрен яисə Россия 
Федерациясенең халыкара килешүе катнашучысы булмаган чит ил дəүлəте 
территориясендə даими яшəү хокукын раслаучы башка документ алырга 
хокуклы, аның нигезендə чит ил гражданы, чит ил дəүлəте гражданлыгы 
булган Россия Федерациясе гражданы, җирле үзидарə органнарына 
сайланырга хокуклы; 
10) сайлаучылар тарафыннан бəялəмə; 



11) сəламəтлеге торышы буенча суд тəртибендə билгелəнгəн ышанычсызлык 
муниципаль берəмлек башлыгы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыра алмавы белəн 
билгелəнгəн; 
12) «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 
принциплары турында» Федераль закон нигезендə гамəлгə ашырыла торган 
муниципаль берəмлекне үзгəртеп кору, шулай ук муниципаль берəмлек 
бетерелгəн очракта. 
13) шəһəр округы белəн берлəшүгə бəйле рəвештə муниципаль берəмлек 
статусын югалткан; 
14) муниципаль берəмлек чиклəрен үзгəртү яки шəһəр округы белəн 
җирлекнең берлəшүе нəтиҗəсендə килеп чыккан 25 проценттан артык 
муниципаль берəмлек сайлаучылары санын арттыру. 
2. Җирлек башлыгының вəкалəтлəре шулай ук Россия Федерациясе 
Президентының ышанычын югалтуга бəйле рəвештə вакытыннан алда 
туктатыла: 
1) җирлек башлыгы, ире (хатыны) һəм балигъ булмаган балалар тарафыннан 
«аерым категория затларның счетларын (кертемнəре) ачуны һəм саклауны 
тыю турында " Федераль закон белəн билгелəнгəн тыюны үтəмилəр, Россия 
Федерациясе территориясеннəн читтə урнашкан чит ил банкларында кулдагы 
акча һəм кыйммəтле əйберлəр сакларга, чит ил финанс инструментларыннан 
файдаланырга һəм (яки) файдаланырга»; 
2) җирлек башлыгына карата Россия Федерациясе территориясеннəн читтə 
урнашкан чит ил банкларында счетларны (кертемнəрне) ачу яки саклау, чит 
ил финанс инструментларын билəү һəм (яки) файдалану фактларын билгелəү, 
күрсəтелгəн затлар җирлек Советына депутатлар сайлауда кандидатлар 
сыйфатында теркəлгəн чорда. 
3. Муниципаль берəмлек башлыгы вəкалəтлəре вакытыннан алда 
туктатылган очракта, җирлек башлыгын үз составыннан яисə конкурс 
нəтиҗəлəре буенча конкурс комиссиясе тəкъдим иткəн кандидатлар 
арасыннан сайлау вəкалəтлəре шундый туктатылган көннəн алты айдан да 
соңга калмыйча гамəлгə ашырыла. 
Шул ук вакытта əгəр җирлек Советы вəкалəтлəре срогы тəмамланганчы алты 
айдан ким булса, җирлек советы составыннан муниципаль берəмлек 
башлыгын сайлау яңа сайланган Җирлек Советының беренче утырышында, ə 
конкурс нəтиҗəлəре буенча конкурс комиссиясе тəкъдим иткəн кандидатлар 
арасыннан муниципаль берəмлек башлыкларын сайлау - җирлек советын 
хокукый составка сайлау көненнəн өч ай дəвамында башкарыла. (Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 
елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары редакциясендə) 
3.1. Вəкалəтлəре вакытыннан алда туктатылган муниципаль берəмлек 
башлыгы (Россия Федерациясе субъекты дəүлəт хакимиятенең югары 
башкарма органы җитəкчесе) муниципаль берəмлек башлыгы 
вазыйфасыннан читлəштерү турында яисə муниципаль берəмлек 
башлыкларын отставкага җибəрү турында җирлек Советы карары нигезендə 
əлеге хокукый актка яисə суд тəртибендə карарка шикаять бирсə, җирлек 
Советы муниципаль берəмлек башлыгын сайлау турында Карар кабул итəргə 
хокуклы түгел, Совет тарафыннан үз составыннан яисə конкурс нəтиҗəлəре 



буенча конкурс комиссиясе тəкъдим иткəн кандидатлар арасыннан суд 
карары законлы көченə кергəнче сайлап куела. (3 сəг.1 Сарман муниципаль 
районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 
сентябрендəге 103 номерлы карары белəн кертелде) 
4. Əгəр җирлек башлыгы вəкалəтлəре вакытыннан алда алты айдан да ким 
булмаган вакыт эчендə туктатылса, җирлек Советы карары буенча яңа 
башлык сайлау үткəрелергə мөмкин. 

47 маддə. Башкарма комитет вəкалəтлəре 
 1. Җирлек башкарма комитеты: 

1) планлаштыру, бюджет, финанслар һəм исəпкə алу өлкəсендə: 
-җирлек бюджеты проектын, җирлекнең комплекслы социаль-икътисади 
үсеше планнары һəм программалары проектларын эшли; 
- җирлек бюджетының үтəлешен тəэмин итə, җирлекнең комплекслы 
социаль-икътисади үсеше программаларының һəм планнарының үтəлешен 
оештыра; 
- җирлек бюджетының үтəлеше турында хисап, җирлекнең комплекслы 
социаль-икътисади үсеш программаларының һəм планнарының үтəлеше 
турында хисап əзерли; 
- җирлекнең икътисад һəм социаль өлкə торышын характерлаучы статистик 
күрсəткечлəр җыюны һəм күрсəтелгəн мəгълүматларны Россия Федерациясе 
Хөкүмəте билгелəгəн тəртиптə дəүлəт хакимияте органнарына бирүне 
оештыра; 
2) муниципаль милек белəн идарə итү өлкəсендə, җирлек территориясендə 
предприятиелəр, учреждениелəр һəм оешмалар белəн үзара мөнəсəбəтлəр: 
- җирлекнең муниципаль милкендə булган милек белəн идарə итə, 
муниципаль милек объектларын булдыру, сатып алу, файдалану, эш белəн 
тəэмин итү һəм арендалау буенча мəсьəлəлəрне хəл итə; 
- җирлек Советы карары белəн билгелəнгəн очракларда, җирлек Советының 
килештерүенə (раславына) муниципаль милекне тартып алу, шул исəптəн 
аны хосусыйлаштыру турында тəкъдимнəр əзерли һəм кертə; 
- муниципаль милектə булмаган предприятиелəр, оешмалар белəн җирлекнең 
икътисадый һəм социаль үсешендə хезмəттəшлек турында килешүлəр төзи; 
җирлек территориясендə халыкка хезмəт күрсəтү өлкəсендə төрле милек 
формасындагы предприятиелəр төзүгə ярдəм итə; 
- җирлек советы билгелəгəн тəртип нигезендə муниципаль предприятиелəр 
һəм учреждениелəр төзи, аларның эшчəнлек шартларын һəм тəртибен 
билгели, аларның уставларын раслый, муниципаль казна учреждениелəрен 
финанслауны тəэмин итə, муниципаль учреждениелəр һəм Предприятиелəрне 
үзгəртеп кору һəм бетерү мəсьəлəлəрен хəл итə, контракт нигезендə билгели 
һəм аларның җитəкчелəрен эштəн азат итə; 
- муниципаль казна учреждениелəре эшчəнлеген финанс белəн тəэмин итүне 
һəм бюджет һəм автоном муниципаль учреждениелəр тарафыннан 
муниципаль йөклəмəне финанс белəн тəэмин итүне гамəлгə ашыра, шулай ук 
муниципаль ихтыяҗларны тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр, хезмəт 
күрсəтүлəрне сатып алуны гамəлгə ашыра; 
- кече һəм урта эшмəкəрлекне үстерү өчен шартлар тудыра; 



- əгəр федераль законнарда башкасы каралмаган булса, муниципаль 
предприятиелəр һəм учреждениелəр тарафыннан күрсəтелə торган 
хезмəтлəргə тарифлар һəм муниципаль предприятиелəр һəм учреждениелəр 
тарафыннан башкарыла торган эшлəр билгели; 
- "коммерцияле булмаган оешмалар турында"1996 елның 12 гыйнварындагы 
7-ФЗ номерлы Федераль законның 31.1 һəм 31.3 статьяларында 
билгелəнгəн,теркəлгəн тəртиптə, вəкалəтлəре чиклəрендə социаль юнəлешле 
коммерциячел булмаган оешмаларга ярдəм күрсəтə; 
- җирлек административ участогында участок полиция хезмəткəре булып 
эшлəүче хезмəткəргə эш өчен бина тəкъдим итə; 
- 2017 елның 1 гыйнварына кадəр полиция участок уполномоченные 
вазыйфасын билəгəн хезмəткəргə һəм аның гаилə əгъзаларына хезмəткəр 
тарафыннан əлеге вазифа буенча бурычларны үтəгəн чорда торак бина 
тəкъдим итə. 
3) территориаль планлаштыру, җирдəн һəм башка табигый ресурслардан 
файдалану, əйлəнə-тирəлекне саклау өлкəсендə: 
- Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексы нигезендə җирлекнең 
генераль планы проектын һəм башка шəһəр төзелеше документлары 
проектларын əзерли һəм җирлек Советына раслауга кертə, аларның 
тормышка ашырылуын тəэмин итə; 
- җирлек территориясендə урнашкан капиталь төзелеш объектларын төзү, 
төзеклəндерү, капиталь төзеклəндерү эшлəре алып барганда объектларны 
файдалануга тапшыруга рөхсəт бирə; 
- Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексында каралган очракларда 
биналарны, корылмаларны тикшерүне һəм мондый тикшерү барышында 
ачыкланган бозуларны бетерү турында тəкъдимнəр бирүне оештыра; 
- законнар белəн билгелəнгəн тəртиптə җирлек территориясендə җир 
участоклары да бирə; 
- шəһəр җирлеге җирлəрен файдалануны муниципаль җир контролен гамəлгə 
ашыра; 
- халыкка экологик хəл турында хəбəр итə, тиешле органнарга 
предприятиелəр, учреждениелəр, оешмаларның əйлəнə-тирəлеккə куркыныч 
тудыручы, табигатьтəн файдалану турындагы законнарны бозучы гамəллəре 
турында хəбəр итə; 
- җирлек территориясендə дəвалау-сəламəтлəндерү урыннарын һəм 
курортларны булдыру, үстерү һəм саклауны тəэмин итə; 
4) Төзелеш, транспорт һəм элемтə өлкəсендə: 
- муниципаль торак фондын төзүне һəм тотуны оештыра, аның исəбен алып 
бара, җирлек территориясендə торак төзелеше өчен шартлар тудыруны 
тəэмин итə; 
- муниципаль торак фондыннан файдалануны һəм сакланышын, əлеге 
фондның торак урыннарының билгелəнгəн санитар һəм техник кагыйдəлəр 
һəм нормаларга, законнарның башка талəплəренə туры килүен муниципаль 
контрольдə тота; 
- җирлек торак пунктлары чиклəрендə җирле əһəмияттəге автомобиль 
юлларына карата юл эшчəнлеген гамəлгə ашыра, аларда юл хəрəкəте 
иминлеген тəэмин итə, шул исəптəн парковкалар (парковка урыннары) 



булдыруны һəм эшлəвен тəэмин итə; Җирлек торак пунктлары чиклəрендə 
җирле əһəмияттəге автомобиль юлларының сакланышын, юл хəрəкəтен 
оештыру буенча муниципаль контрольне гамəлгə ашыра; автомобиль 
юлларын куллану һəм Россия Федерациясе законнары нигезендə юл 
эшчəнлеген гамəлгə ашыру өлкəсендə башка вəкалəтлəрне гамəлгə ашыра; 
(икенче абзац 2013 елның 16 октябрендəге 79-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясендə) Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 
номерлы карарлары) 
- җирлек территориясендə эшлəүче җəмəгать транспорты маршрутларын, 
хəрəкəт графикларын, тукталышларын раслый яки килештерə; 
- җəмəгать транспорты тукталышлары өчен билгелəнгəн урыннарны 
төзеклəндерүне тəэмин итə; 
- халыкны элемтə хезмəте белəн тəэмин итү өчен шартлар булдыруны тəэмин 
итə; 
- халыкка транспорт хезмəте күрсəтү һəм җирлек чиклəрендə халыкка 
транспорт хезмəте күрсəтүне оештыру өчен шартлар тудыра. 
5) Җирлек хуҗалыгын һəм эшкуарлыкны үстерү өлкəсендə: 
- Җирлек хуҗалыгы продукциясе, чимал һəм азык-төлек базарын киңəйтү 
өчен шартлар тудыра; 
- кече һəм урта эшмəкəрлекне үстерү өчен шартлар тудыра; 
- социаль юнəлешле коммерцияле булмаган оешмаларга, хəйрия эшчəнлегенə 
һəм ирекле ярдəм күрсəтə. 
6) халыкка торак-коммуналь, көнкүреш, сəүдə һəм башка хезмəт күрсəтү 
өлкəсендə: 
- җирлек чиклəрендə Халыкны электр, җылылык, газ һəм су белəн тəэмин 
итү, су бүлү, халыкны Россия Федерациясе законнары белəн билгелəнгəн 
вəкалəтлəр чиклəрендə ягулык белəн тəэмин итүне оештыра; 
- җирлекнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы үстерү 
программаларын, җирлекнең транспорт инфраструктурасын комплекслы 
үстерү программаларын, җирлекнең социаль инфраструктурасын 
комплекслы үстерү программаларын эшли һəм тормышка ашыра, аларга 
карата талəплəр Россия Федерациясе Хөкүмəте тарафыннан билгелəнə 
- халыкны җəмəгать туклануы, сəүдə һəм көнкүреш хезмəте күрсəтү 
хезмəтлəре белəн тəэмин итү өчен шартлар тудыра, базар һəм ярминкəлəр 
оештыра;  
- социаль наем шартнамəлəре буенча бирелə торган торак урыннарына 
мохтаҗ гражданнарны билгелəнгəн тəртиптə исəпкə алып бара; 
- җирлектə яшəүче һəм аз керемле гражданнарны торак урыннары белəн 
тəэмин итə; 
- билгелəнгəн тəртиптə торак биналарны торак булмаган биналарга һəм торак 
булмаган биналарга күчерү турында карарлар кабул итə, торак биналарны 
үзгəртеп кору һəм үзгəртеп планлаштыруны килештерə, билгелəнгəн 
тəртиптə муниципаль торак фондының торак урыннарын яшəү өчен яраксыз 
дип таный; 
- халыкка китапханə хезмəте күрсəтүне, җирлек китапханə фондларының 
сакланышын тəэмин итүне оештыра; 



- халыкның күплəп ял итү өчен шартлар тудыра һəм халык күплəп ял итə 
торган урыннарны төзеклəндерүне оештыра 
- җирлек территориясендə физик культура, мəктəп спорты һəм массакүлəм 
спорт үсеше өчен шартлар тəэмин итə, җирлекнең рəсми физкультура-
сəламəтлəндерү һəм спорт чаралары үткəрүне оештыра; 
- ритуаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыра һəм күмү урыннарын карап тотуны 
тəэмин итə; 
7) төзеклəндерү өлкəсендə: 
- көнкүреш калдыкларын җыю, чыгару, утильлəштерү һəм эшкəртүне 
оештыра;  
- җирлек территориясен төзеклəндерү эшчəнлеген (урамнарны яктырту, 
территорияне яшеллəндерү, урам исемнəре һəм йортлар номерлары белəн 
күрсəткечлəр кую, кече архитектура формаларын урнаштыру һəм карап 
тоту), шулай ук җирлек чиклəрендə урнашкан махсус сакланыла торган 
табигать территориялəре урманнарын куллану, саклау, яклау, яңадан торгызу 
эшчəнлеген оештыра; 
- адресация объектларына адреслар бирə, адресларны үзгəртə, юкка чыгара, 
урам-юл челтəре элементларына (федераль əһəмияткə ия автомобиль 
юлларына, региональ яки муниципальара əһəмияткə ия автомобиль 
юлларына, муниципаль районның җирле əһəмияткə ия автомобиль юлларына 
тыш), җирлек чиклəрендə планлаштыру структурасы элементларына исем 
кушу, мондый атамаларны үзгəртə, юкка чыгара, Дəүлəт адреслы реестрында 
мəгълүмат урнаштыра;(Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы Советының 2016 елның 1 ноябрендəге 36 номерлы карары 
редакциясендə) 
8) гражданнарның хокукларын һəм иреклəрен саклау, законлылыкны тəэмин 
итү, Халыкны һəм территорияне гадəттəн тыш хəллəрдəн саклау өлкəсендə: 
- җирлек территориясендə законнарның, дəүлəт хакимияте һəм җирле 
үзидарə органнарының актларының үтəлешен, гражданнарның хокукларын 
һəм иреклəрен саклауны тəэмин итə; 
- билгелəнгəн тəртиптə, шул исəптəн судта яки арбитраж судта, җирле 
үзидарə хокукларын бозучы дəүлəт хакимияте органнары һəм дəүлəт 
вазыйфаи затлары, предприятиелəр, учреждениелəр, оешмалар актларына 
шикаять бирə; 
- җирлек торак пунктлары чиклəрендə беренчел янгын куркынычсызлыгы 
чараларын үткəрүне тəэмин итə; 
- муниципаль сайлаулар, җирле референдум əзерлəү һəм үткəрүне, җирлек 
депутаты, җирлекнең сайлау органы əгъзасы, җирлекнең сайланулы 
вазыйфаи затын чакыртып алу буенча тавыш бирүне, җирлек чиклəрен 
үзгəртү, җирлек үзгəртеп коруга кагылышлы мəсьəлəлəр буенча тавыш 
бирүне оештыру һəм матди-техник яктан тəэмин итə; 
- җыелышлар, митинглар, урам йөрешлəре, демонстрациялəр һəм пикетлар 
үткəрү, спорт, тамаша һəм башка массакүлəм җəмəгать чараларын оештыру 
белəн бəйле законнарда каралган чараларны гамəлгə ашыра; 
- җəмəгать тəртибен саклауда катнашучы гражданнарга һəм аларның 
берлəшмəлəренə ярдəм күрсəтə, халык дружиналары эшчəнлеге өчен шартлар 
тудыра; 



- җирлек территориясендə авария-коткару хезмəтлəре һəм (яки) авария-
коткару формированиелəренең эшчəнлеген оештыра, тəэмин итə; 
- кешелəрнең су объектларында куркынычсызлыгын тəэмин итү, аларның 
тормышын һəм сəламəтлеген саклау буенча чараларны тормышка ашыруны 
тəэмин итə; 
- җирлек чиклəрендə коррупциягə каршы көрəш чараларын гамəлгə ашыра; 
- җирлек чиклəрендə гадəттəн тыш хəллəрне кисəтүдə һəм бетерүдə катнаша; 
- миллəтара һəм конфессияара килешүне ныгытуга, җирлек территориясендə 
яшəүче Россия Федерациясе халыкларының теллəрен һəм мəдəниятен 
үстерүгə, милли азчылыкларның хокукларын тормышка ашыруга, 
мигрантларның социаль һəм мəдəни җайлашуын тəэмин итүгə, миллəтара 
(этникара) низагларны профилактикалауга юнəлдерелгəн чаралар эшли һəм 
гамəлгə ашыра; 
-территориаль саклау һəм гражданнар оборонасы, халыкны һəм җирлек 
территориясен табигый һəм техноген характердагы гадəттəн тыш хəллəрдəн 
саклау буенча чаралар оештыра һəм гамəлгə ашыра, шул исəптəн 
куркынычлылык турында халыкка хəбəр итү системаларын, Гражданнар 
оборонасы объектларын даими рəвештə файдалануга даими əзерлектə 
булышлык итүне, Гражданнар оборонасы максатларында матди-техник, 
азык-төлек, медицина һəм башка чаралар запасларын булдыруны һəм тотуны 
да кертеп. (Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2017 елның 27 февралендəге 47 номерлы карары редакциясендə) 
9) мəдəният, спорт һəм балалар һəм яшьлəр белəн эшлəү өлкəсендə: 
- миллəтара һəм конфессияара килешүне ныгытуга, җирлек территориясендə 
яшəүче Россия Федерациясе халыкларының теллəрен һəм мəдəниятен 
саклауга һəм үстерүгə, мигрантларның социаль һəм мəдəни җайлашуына, 
миллəтара (этникара) низагларны профилактикалауга юнəлдерелгəн 
чараларны тормышка ашыру өчен шартлар тудыра; 
- шəһəр округы халкын ял итүне оештыру һəм мəдəният оешмалары хезмəте 
белəн тəэмин итү өчен шартлар тудыра; 
- җирле традицион халык сəнгатен үстерү, җирлектə халык сəнгатен саклап 
калу, яңадан торгызу һəм үстерү өчен шартлар тудыра; 
- җирлек милкендə булган мəдəни мирас объектларын (тарихи һəм мəдəни 
һəйкəллəрне) саклауны, куллануны һəм популярлаштыруны, җирлек 
территориясендə урнашкан җирле (муниципаль) əһəмияттəге мəдəни мирас 
объектларын (тарихи һəм мəдəни һəйкəллəрне) саклауны тəэмин итə; 
- җирлек халкының күплəп ял итү өчен шартлар тудыра һəм халыкның 
күплəп ял итү урыннарын төзеклəндерүне оештыра, шул исəптəн 
гражданнарның су гомуми файдаланудагы су объектларына һəм аларның яр 
буе полосаларына ирекле үтеп керүен тəэмин итə. 
- җирлек территориясендə урнашкан муниципаль музейларның эчтəлеген 
тəэмин итə; 
- җирлектə балалар һəм яшьлəр белəн эшлəү буенча чаралар оештыра һəм 
тормышка ашыра. 
10) федераль законнар һəм Татарстан Республикасы законнары белəн җирле 
үзидарə органнарына тапшырылган аерым дəүлəт вəкалəтлəрен үтəү 
өлкəсендə: 



- федераль законнар һəм Татарстан Республикасы законнары нигезендə 
җирлек җирле үзидарə органнарына тапшырылган аерым дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыра; 
- дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен бирелгəн матди һəм финанс 
чараларының исəбен алып бара һəм тиешле куллануны тəэмин итə; 
- федераль законнарда һəм Татарстан Республикасы законнарында 
билгелəнгəн тəртиптə тапшырылган дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 
турында хисап тапшыра; 
- җирлек Советы карарлары нигезендə үзлəренə тапшырылган аерым дəүлəт 
вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен җирлек җирле үзидарə органнары 
карамагында булган матди ресурслардан һəм финанс чараларыннан өстəмə 
файдалануны тəэмин итə; 
11) башка вəкалəтлəр: 
- җирлек ихтыяҗлары өчен ясалма җир кишəрлеклəре булдыру өчен кирəкле 
эшлəр башкаруны тəэмин итə, 2011 елның 19 июлендəге 246-ФЗ номерлы 
«Федераль милектə булган су объектларында булдырылган ясалма җир 
кишəрлеклəре турында һəм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 
үзгəрешлəр кертү хакында " гы Федераль закон нигезендə ясалма җир 
кишəрлеге төзү турында килешү төзү хокукына ачык аукцион үткəрүне 
тəэмин итə»; 
- җирлек башлыгы эшчəнлеген оештыру, хокукый, мəгълүмати, матди-техник 
һəм башка яктан тəэмин итə; 
- җирлекнең архив фондларын формалаштыруны тəэмин итə; 
- гражданнарны əлеге Уставның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 һəм 9 
пунктларында каралган җирлекнең җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү 
максатларында җирлек өчен əһəмиятле булган эшлəрне (шул исəптəн дежур 
торуларны) ирекле рəвештə башкаруга җəлеп итү турында Карар кабул итə 
һəм аларны үткəрүне оештыра; 
- муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару, җирле əһəмияттəге 
мəсьəлəлəр буенча муниципаль хокукый актлар проектлары турында фикер 
алышу, муниципаль берəмлек халкына муниципаль берəмлекнең социаль-
икътисадый һəм мəдəни үсеше турында, аның иҗтимагый инфраструктурасы 
һəм башка рəсми мəгълүмат җиткерү өчен массакүлəм мəгълүмат чаралары 
гамəлгə куя; 
- федераль законнар нигезендə халыкара һəм тышкы икътисадый элемтəлəрне 
гамəлгə ашыра; 
- законнарда, əлеге Устав, җирлек Советы карарлары белəн җирлек советы 
яки җирлекнең башка җирле үзидарə органнары вəкалəтлəреннəн тыш, 
җирлекнең җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəре буенча башка вəкалəтлəрне 
гамəлгə ашыра. 
12) терроризмны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның чагылышлары 
нəтиҗəлəрен минимальлəштерүдə һəм (яки) бетерүдə җирле əһəмияткə ия 
мəсьəлəлəрне хəл иткəндə: 
- терроризмны профилактикалау, шулай ук аның күрсəтмəлəре нəтиҗəлəрен 
минимальлəштерү һəм (яки) бетерү өлкəсендə муниципаль программаларны 
эшли һəм тормышка ашыра; 



-муниципаль берəмлеклəрдə терроризмның асылын һəм аның иҗтимагый 
хəвефсезлеген аңлату, шулай ук гражданнарда терроризм идеологиясен кабул 
итмəү, шул исəптəн мəгълүмат материаллары, басма продукция тарату, 
аңлату эшлəре һəм башка чаралар үткəрү юлы белəн мəгълүмати-пропаганда 
чаралары оештыра һəм үткəрə; 
- терроризмны профилактикалау, шулай ук Россия Федерациясе 
субъектының башкарма хакимият федераль органнары һəм (яки) башкарма 
хакимият органнары тарафыннан оештырыла торган аның күрсəтмəлəре 
нəтиҗəлəрен минимальлəштерү һəм (яки) бетерү буенча чараларда катнаша; 
- муниципаль милектə булган яки җирле үзидарə органнары карамагында 
булган объектларның террорчылыкка каршы яклануына карата талəплəрне 
үтəүне тəэмин итə; 
- терроризмны профилактикалауда катнашу, шулай ук Россия Федерациясе 
субъекты башкарма хакимияте органнарына аның күрсəтмəлəре нəтиҗəлəрен 
минимальлəштерүдə һəм (яки) бетерүдə катнашу мəсьəлəлəре буенча 
тəкъдимнəр җибəрə; 
- җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү буенча терроризмны 
профилактикалауда катнашу, шулай ук аның күренешлəре нəтиҗəлəрен 
минимальлəштерүдə һəм (яки) бетерүдə башка вəкалəтлəрне гамəлгə ашыра. 
(Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 
2017 елның 27 февралендəге 47 номерлы карары редакциясендə) 
2. Башкарма комитет җирлекнең җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəренə 
кертелмəгəн мəсьəлəлəрне хəл итү буенча түбəндəге вəкалəтлəрне гамəлгə 
ашыра: 
1) җирлек музейларын булдыра; 
2) җирлектə нотариус булмаган очракта законнарда каралган нотариаль 
гамəллəр кыла; 
3) опека һəм попечительлек буенча эшчəнлекне гамəлгə ашыруда катнаша; 
4) җирлек территориясендə җирле милли-мəдəни автономиялəр хокукларын 
гамəлгə ашыру белəн бəйле эшчəнлекне гамəлгə ашыру өчен шартлар 
тудыра; 
5) Россия Федерациясе халыкларының милли-мəдəни үсешенə һəм җирлек 
территориясендə миллəтара мөнəсəбəтлəр өлкəсендə чараларны тормышка 
ашыруга булышлык күрсəтə; 
6) җирлек территориясендə урнашкан муниципаль предприятиелəр һəм 
учреждениелəрне мобилизацион əзерлəү буенча чараларны оештыруда һəм 
тормышка ашыруда катнаша; 
7) муниципаль Янгын сагы булдыра; 
8) туризмны үстерү өчен шартлар тудыра; 
9) кеше хокукларын тəэмин итүгə җəмəгать контролен гамəлгə ашыручы һəм 
мəҗбүри тоту урыннарында булган затларга ярдəм күрсəтə; 
10) инвалидларның иҗтимагый берлəшмəлəренə, шулай ук «Россия 
Федерациясендə инвалидларны социаль яклау турында " 1995 елның 24 
ноябрендəге 181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендə инвалидларның 
гомумроссия иҗтимагый берлəшмəлəре оештырган оешмаларга ярдəм 
күрсəтə»; 



11) төшереп калдырылды (11 пункт Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 
номерлы карары белəн төшереп калдырылды) 
12) гражданнарга торак законнары нигезендə социаль файдаланудагы торак 
фондының торак урыннарына наем шартнамəлəре буенча муниципаль торак 
фондының торак урыннарын бирə; 
13) җирлек территориясендə яшəүче хуҗасыз хайваннарны тоту һəм карап 
тоту буенча чаралар башкара. 
14) "Россия Федерациясендə хокук бозуларны профилактикалау системасы 
нигезлəре турында" Федераль законда каралган хокук бозуларны 
профилактикалау өлкəсендəге чараларны гамəлгə ашыра (14 пункт Сарман 
муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2016 
елның 1 ноябрендəге 36 номерлы карары белəн кертелде)) 
15) физик культура һəм инвалидлар, сəламəтлек мөмкинлеклəре чиклəнгəн 
затлар, адаптив физик культура һəм адаптив спорт үсешенə булышлык 
күрсəтə; (15 нче пункт Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы Советының 2018 нче елның 14 нче сентябрендəге 103 нче номерлы 
карары белəн кертелде)  
16) "кулланучылар хокукларын яклау турында" 1992 елның 7 февралендəге 
2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законы белəн каралган кулланучылар 
хокукларын яклау чараларын гамəлгə ашыра; (16 пункт Сарман муниципаль 
районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 
сентябрендəге 103 номерлы карары белəн кертелде) 
3. Җирлек башкарма комитеты Муниципаль контрольне гамəлгə ашыруга 
вəкалəтле орган булып тора. 
Җирлек Башкарма комитетының муниципаль контроль өлкəсендə 
вəкалəтлəренə түбəндəгелəр керə: 
1) Тиешле территориядə муниципаль контрольне оештыру һəм гамəлгə 
ашыру; 
2) региональ дəүлəт контролен (күзəтчелеген) оештыру һəм гамəлгə ашыру); 
3) эшчəнлекнең тиешле өлкəлəрендə муниципаль контрольне гамəлгə 
ашыруның административ регламентларын эшлəү. Күрсəтелгəн 
административ регламентларны эшлəү һəм кабул итү Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актларында билгелəнгəн тəртиптə гамəлгə 
ашырыла; 
4) эшчəнлекнең тиешле өлкəлəрендə муниципаль контроль нəтиҗəлелегенең 
мониторингын оештыру һəм үткəрү, аны уздыру күрсəткечлəре һəм 
методикасы Россия Федерациясе Хөкүмəте тарафыннан раслана; 
5) федераль законнарда, законнарда һəм Татарстан Республикасының башка 
норматив хокукый актларында каралган башка вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру. 
Муниципаль контрольне турыдан-туры гамəлгə ашыру буенча функциялəр, 
мондый органнарның статусын билгелəүче хокукый актлар нигезендə, 
җирлек башкарма комитеты органнарына йөклəнергə мөмкин. 
Муниципаль контрольне гамəлгə ашыру, юридик затларны, шəхси 
эшмəкəрлəрне тикшерүне оештыру һəм үткəрү белəн бəйле мөнəсəбəтлəргə 
карата «дəүлəт контролен (күзəтчелеген) һəм муниципаль контрольне 
гамəлгə ашырганда юридик затларның һəм индивидуаль эшкуарларның 



хокукларын яклау турында " 2008 елның 26 декабрендəге 294-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезлəмəлəре кулланыла. 

48 маддə. Җирлек башкарма комитеты җитəкчесе 
1. Җирлек башкарма комитетын җирлек башкарма комитеты җитəкчесе 
җитəкли. 
2. Җирлек башкарма комитеты җитəкчесе əлеге вазыйфага контракт буенча 
билгелəнə торган җирле үзидарəнең вазыйфаи заты булып тора. 
3. Җирлек башкарма комитеты җитəкчесе үз вəкалəтлəрен даими нигездə 
башкара. 
4. Җирлек башкарма комитеты җитəкчесе эшмəкəрлек, шулай ук башка 
түлəүле эшчəнлек белəн шөгыльлəнə алмый. Шул ук вакытта укытучылар, 
фəнни һəм башка иҗади эшчəнлек, əгəр Россия Федерациясенең халыкара 
шартнамəсе яисə Россия Федерациясе законнары белəн башкасы каралмаган 
булса, чит ил дəүлəтлəре, халыкара һəм чит ил оешмалары, чит ил 
гражданнары һəм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына 
финанслана алмый. Җирлек башкарма комитеты җитəкчесе, əгəр Россия 
Федерациясе халыкара шартнамəсе яисə Россия Федерациясе законнары 
белəн башкасы каралмаган булса, идарə итү органнары, Попечительлəр яки 
күзəтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмəтнеке булмаган 
оешмаларның һəм Россия Федерациясе территориясендə гамəлдə булган 
структур бүлекчəлəрнең башка органнары составына керергə хокуклы түгел. 
    5. Җирлек башкарма комитеты җитəкчесе 2008 елның 25 декабрендəге 273-
ФЗ номерлы "Коррупциягə каршы көрəш турында" Федераль закон, 2012 
елның 3 декабрендəге "дəүлəт Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка 
затларның чыгымнары аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору 
турында" гы 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "аерым категориядəге 
затларның счетларын (кертемнəр) ачуны һəм саклауны тыю турында" 2013 
елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, чит ил банкларында акча 
һəм кыйммəтле əйберлəр, Россия Федерациясе территориясеннəн читтə 
урнашкан чит ил финанс инструментларына ия булу һəм (яки) алардан 
файдалану. (Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары 
редакциясендə)) 
6. Аерым оештыру-боеру функциялəрен гамəлгə ашыру өчен җирлек 
башкарма комитеты җитəкчесе урынбасары бар, ул шулай ук вакытлыча 
булмаган очракта (авыру яки отпуск белəн бəйле рəвештə) җирлек башкарма 
комитеты җитəкчесе вəкалəтлəрен гамəлгə ашыра яисə үз вазыйфаларын 
башкару яисə вəкалəтлəре вакытыннан алда туктатыла алмый. 

52 маддə. Җирлек башкарма комитеты җитəкчесе вəкалəтлəрен 
вакытыннан алда туктату 

1. Җирлек башкарма комитеты җитəкчесенең вəкалəтлəре вакытыннан алда 
туктатыла:  
1) үлем; 
2) үз телəге белəн отставкага китүлəр; 
3) əлеге статьяның 2 өлеше нигезендə контрактны өзү; 
4) вазыйфасыннан читлəштерү; 



5) суд тарафыннан хокуктан файдалануга сəлəтсез яисə чиклəнгəн эшкə 
сəлəтсез дип тану; 
6) суд тарафыннан вафат булган дип танылу; 
7) аның законлы көченə керүе суд гаеплəү карары; 
8) даими яшəү урынына Россия Федерациясеннəн читкə чыгу; 
9) Россия Федерациясе гражданлыгы туктату, чит ил дəүлəте гражданлыгы 
туктату – Россия Федерациясе халыкара шартнамəсендə катнашучы, аның 
нигезендə чит ил гражданы җирле үзидарə органнарына сайланырга, чит ил 
дəүлəт гражданын сатып алырга яисə аларга яшəү төрен яисə Россия 
Федерациясенең халыкара килешүе катнашучысы булмаган чит ил дəүлəте 
территориясендə даими яшəү хокукын раслаучы башка документ алырга 
хокуклы, аның нигезендə чит ил гражданы, чит ил дəүлəте гражданлыгы 
булган Россия Федерациясе гражданы, җирле үзидарə органнарына 
сайланырга хокуклы; 
10) хəрби хезмəткə яисə аны альтернатив граждан хезмəтенə алмаштыручы 
юнəлешлəргə чакыру; 
11) җирлек үзгəртеп корыла, шулай ук җирлек бетерелə торган очракта; 
12) шəһəр округы белəн берлəшүгə бəйле рəвештə җирлек статусы югалткан; 
13) җирлек чиклəрен үзгəртү яки шəһəр округы белəн җирлек берлəшүе 
нəтиҗəсендə барлыкка килгəн сайлаучыларның санын 25 проценттан 
артыгракка арттыру; 
14) муниципаль берəмлек башлыгы, җирле администрация башлыгы 
вəкалəтлəрен башкаручы вазыйфасына керешү. 
2. Башкарма комитет җитəкчесе белəн Контракт якларның килешүе буенча 
яки гариза нигезендə суд тəртибендə өзелергə мөмкин: 
1) җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итүгə кагылышлы, шулай ук 
законнарда билгелəнгəн чиклəүлəрне үтəмəүгə бəйле рəвештə, җирлек 
Советы яисə җирлек башлыгы контракт шартларын бозуга бəйле рəвештə; 
2) Башкарма комитет җитəкчесе белəн Контракт "коррупциягə каршы көрəш 
турында" 2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, 
"дəүлəт Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка затларның 
чыгымнарының аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору турында" 
2012 елның 3 декабрендəге 230-ФЗ номерлы Федераль закон белəн 
билгелəнгəн чиклəүлəрне, тыюларны, бурычларны үтəмəү сəбəпле, Татарстан 
Республикасы Президенты гаризасы нигезендə юкка чыгарылырга мөмкин", 
"Аерым категория затларның аерым категориялəренə Россия Федерациясе 
территориясеннəн читтə урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнəр) 
ачуны һəм ия булуны тыю турында" 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендə керемнəр, чыгымнар, милек һəм мөлкəти 
характердагы йөклəмəлəр турында Россия Федерациясе законнары нигезендə 
бирелə торган белешмəлəрнең дөреслеген һəм тулылыгын тикшерү 
нəтиҗəсендə ачыкланган". (Беренче абзац Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 
103 номерлы карарлары) 
3) Башкарма комитет җитəкчесе - җирле үзидарə органнары һəм (яисə) 
Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте органнары тарафыннан контракт 
шартлары бозылуга бəйле. 



73 маддə.  Муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка 
хəбəр итү) һəм аларның үз көченə керү тəртибе 

1. Җирлек Советы карарлары кул куелган көннəн соң 10 көн үз көченə керə, 
əгəр карарның үзе билгелəнмəгəн булса. 
Салымнар һəм җыемнар турында җирлек Советының норматив хокукый 
актлары Россия Федерациясе Салым кодексы нигезендə үз көченə керə. 
Җирлек  Советының əлеге Уставны кабул итү яки əлеге Уставка үзгəрешлəр 
һəм өстəмəлəр кертү турындагы карарлары Федераль закон, əлеге устав белəн 
билгелəнгəн тəртиптə үз көченə керə. 
2. Җирлек башлыгының, Җирле үзидарəнең башка вазыйфаи затларының 
хокукый актлары, əгəр актларда башкасы билгелəнмəгəн булса, кул куелган 
көннəн үз көченə керə. 
3. Кеше һəм граждан хокукларына, иреклəренə һəм бурычларына кагылышлы 
муниципаль норматив хокукый актлар, гамəлгə куючы булып муниципаль 
берəмлек торган оешмаларның хокукый статусын билгели торган 
муниципаль норматив хокукый актлар, шулай ук җирле үзидарə органнары 
арасында төзелə торган килешүлəр рəсми басылып чыкканнан соң (халыкка 
игълан итү) үз көченə керə. 
Муниципаль хокукый актны яисə җирле үзидарə органнары арасында 
төзелгəн Килешүне рəсми бастырып чыгару булып, аның тулы текстын 
тиешле муниципаль берəмлектə таратыла торган Вакытлы матбугатта 
беренче бастырып чыгару санала. (Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы 
карары редакциясендə) 
4. Һəр муниципаль хокукый актта аның реквизитлары булырга тиеш: аңа кул 
кую датасы (җирлек Советы тарафыннан кабул ителгəн хокукый актлар өчен 
– шулай ук аны кабул итү көне), теркəү номеры, хокукый актка кул куйган 
вазыйфаи затның исеме. 
5. Җирлек Советы карарлары, аның үтəлеше турындагы хисап, җирле 
салымнар һəм җыемнар билгелəү турында, җирлек Советы Регламенты, 
җирлек Советы, җирлек башлыгы тарафыннан кабул ителгəн башка норматив 
хокукый актлар, муниципаль хокукый актлардан яки аларның федераль закон 
белəн чиклəнгəн аерым нигезлəмəлəреннəн тыш, җиде көн эчендə рəсми 
рəвештə басылып чыгарга тиеш (игълан ителгəн). 
6. Шулай ук муниципаль сайлаулар, җирле референдум билгелəү, җирлек 
чиклəрен үзгəртү, җирлек башлыгын сайлау мəсьəлəсе буенча тавыш бирү 
буенча тавыш бирү турында норматив булмаган хокукый актлар һəм 
законнар нигезендə башка актлар рəсми бастырып чыгарылырга (халыкка 
игълан ителергə) тиеш.  
7. Норматив булмаган муниципаль хокукый актлар, законнар яки əлеге Устав 
нигезендə мəҗбүри булмаган рəсми басылып чыгу (халыкка игълан итү) 
аларны чыгарган органнар яки җирле үзидарə вазыйфаи затларының карары 
буенча басылып чыгарга (халыкка игълан ителергə) мөмкин. 
8. Бастырып чыгарганда (халыкка җиткергəндə) муниципаль хокукый актның 
реквизитлары күрсəтелə. 
9. Муниципаль хокукый актларны рəсми бастырып чыгару (халыкка игълан 
итү) юлы белəн гамəлгə ашырыла: 



- җирлек җирле үзидарə органнары тарафыннан гамəлгə куелган массакүлəм 
мəгълүмат чараларында яисə җирлек территориясендə таралган бүтəн 
массакүлəм мəгълүмат чараларында муниципаль хокукый актның тулы 
текстын бастырып чыгару; 
– «Татарстан Республикасы хокукый мəгълүмат рəсми порталында " 
муниципаль хокукый актны урнаштыру (бастырып чыгару) турында 
(PRAVO.TATARSTAN.RU); 
- җирлек халкына хокукый актның үзəклəштерелгəн тəртиптə текстын, шул 
исəптəн махсус басма чыгару рəвешендə тарату (тарату) ; 
- җирлек торак пунктлары территориясендə махсус мəгълүмати стендларда 
хокукый акт текстын урнаштыру. Күрсəтелгəн стендларның саны һəм 
аларның урнашу урыннары җирлек Советы тарафыннан раслана һəм җирлек 
халкына муниципаль хокукый актның тексты белəн тоткарлыксыз танышу 
мөмкинлеген тəэмин итəргə тиеш. 
10. Муниципаль хокукый актны бастырып чыгарганда (халыкка 
җиткергəндə) басма МАССАКҮЛƏМ мəгълүмат чарасы чыгу датасы яисə 
актны игълан итү даталары турында мəгълүматлар күрсəтелергə тиеш, алар 
актны җибəрү (тарату) яисə аны мəгълүмати стендта урнаштыру датасына 
туры килергə тиеш. 
11. Кеше һəм граждан хокукларына, иреклəренə һəм бурычларына 
кагылышлы, җирле үзидарə органнарының, муниципаль предприятие һəм 
учреждениелəрнең хокукый статусын билгели торган муниципаль норматив 
хокукый актлар Татарстан Республикасы норматив хокукый актларының 
бердəм банкына кертү өчен җирлек башлыгы тарафыннан гамəлдəге 
законнарда билгелəнгəн тəртиптə һəм срокларда Татарстан Республикасы 
Юстиция министрлыгына җибəрелə. 

83 маддə. Җирлек гражданнарының үзара салым акчасы 
1. Гражданнарның үзара салым акчалары дигəндə җирле əһəмияттəге конкрет 
мəсьəлəлəрне хəл итү өчен гражданнарның бер тапкыр түлəүлəре аңлашыла. 
Гражданнарның үзара салым түлəүлəре күлəме җирлек составына кергəн 
торак пунктның барлык халкы өчен дə (җирлек составына керə торган торак 
пункт) абсолют зурлыкта билгелəнə, аларның саны җирлек халкының гомуми 
саныннан 30 проценттан артып китə алмый һəм алар өчен түлəү күлəме 
кимергə мөмкин."( Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары 
редакциясендə) 
2. Əлеге статьяның 1 пунктында күрсəтелгəн гражданнарга бер тапкыр 
бирелə торган түлəүлəрне кертү һəм куллану мəсьəлəлəре җирле 
референдумда хəл ителə, ə «Россия Федерациясендə җирле үзидарə 
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-
ФЗ номерлы Федераль законның 25.1 статьясындагы 1 өлешенең 4.1 
пунктында каралган очракларда гражданнар җыенында хəл ителə. (Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 
елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары редакциясендə) 
3. Җирлек референдум карары басылып чыкканнан соң Җирлек башкарма 
комитеты гражданнарга бер тапкыр түлəнə торган түлəүлəрне җыю турында 
карар чыгарганнан соң: 



- Җирлек (муниципаль район) территориясендə урнашкан Россия банкы 
учреждениесендə гражданнарның үзара салым акчаларын аккумуляциялəү 
өчен махсус счет ача; 
- референдум карары белəн каралган эшлəрнең үтəлешен оештыра һəм əлеге 
карар белəн каралган тəртиптə җирлек халкы алдында аларның үтəлеше 
турында хисап тота. 
4. Гражданнарның үзара салым акчалары җирлек бюджетының үз 
керемнəренə керə. 

90 маддə. Җирлек уставын кабул итү, əлеге Уставка үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр кертү тəртибе 

1. Җирлек Уставы проектын, əлеге Уставка үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү 
турындагы карар проектын карау җирлек Советы тарафыннан җирлек 
Советы Регламенты нигезендə ике укылышта да ким булмаган күлəмдə 
башкарыла. 
2. Җирлек Уставы проектын, əлеге Уставка үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү 
турындагы карар проектын беренче укылышта кабул иткəннəн соң əлеге 
проект җирлек башлыгы, җирлек Советы депутатларына, башка субъектларга 
төзəтмəлəр кертү өчен хокукый актлар чыгару инициативасы хокукын бирə. 
3. Җирлек Уставы, Җирлек Советы Уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр 
кертү турында карар билгелəнгəн халык саныннан күпчелек тавыш белəн 
кабул ителə. Муниципаль сайлауларда сайланган җирлек башлыгы хəлиткеч 
тавыш хокукы белəн җирлек советы составына кергəн очракта, җирлек 
башлыгының тавышы җирлек уставын, җирлек Советы депутаты тавышы 
буларак җирлек уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында 
муниципаль хокукый акт кабул иткəндə исəпкə алына. 
4. Муниципаль берəмлек Уставын яңа редакциядə муниципаль хокукый акт 
белəн муниципаль берəмлек уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү 
турында бəян итү рөхсəт ителми. Бу очракта муниципаль берəмлекнең яңа 
Уставы кабул ителə, ə элек гамəлдə булган муниципаль берəмлек уставы һəм 
аңа үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында муниципаль хокукый актлар 
муниципаль берəмлекнең яңа Уставы үз көченə кергəн көннəн үз көчен 
югалталар дип таныла; (4 нче бүлек Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 
номерлы карары белəн кертелде) 
5. Муниципаль берəмлек уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр муниципаль 
хокукый акт тарафыннан кертелə, ул Рəсмилəштерелергə Мөмкин: 
1) аның рəисе һəм муниципаль берəмлек башлыгы кул куйган җирлек Советы 
карары йə муниципаль берəмлек башлыгы, җирлек Советы рəисе 
вəкалəтлəрен башкаручы үзе генə; 
2) җирлек Советы тарафыннан кабул ителгəн һəм муниципаль берəмлек 
башлыгы кул куйган аерым норматив хокукый акт белəн. Бу очракта əлеге 
хокукый актта җирлек Советы аны кабул итү турындагы карарның 
реквизитлары куела. Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары 
белəн Җирлек Советының мондый карарына муниципаль берəмлек уставына 
кертелə торган үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү рөхсəт ителми; (5 өлеш 



Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 
2018 елның 14 сентябрендəге 103 номерлы карары белəн кертелде). 

91 маддə. Җирлек Уставының үз көченə керү тəртибе, əлеге Уставка 
үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында карар 

1. Җирлек Уставы, əлеге Уставка үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында 
Карар кабул ителгəннəн соң җирлек башлыгы тарафыннан законнарда 
билгелəнгəн тəртиптə дəүлəт теркəве өчен Муниципаль берəмлеклəр 
уставларын теркəү өлкəсендə башкарма хакимиятнең федераль органы 
территориаль органына җибəрелə. 
2.  Җирлек Уставы, Җирлек Советының əлеге Уставка үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр кертү турындагы карары дəүлəт теркəвенə алынганнан соң рəсми 
басылып чыгарга (халыкка игълан ителергə) тиеш һəм рəсми басылып 
чыкканнан соң үз көченə керə. Җирлек башлыгы теркəлгəн җирлекнең 
уставын, муниципаль берəмлек уставларын теркəү өлкəсендə башкарма 
хакимият федераль органының территориаль органыннан кергəн көннəн 
җиде көн эчендə җирлек уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында 
муниципаль хокукый актны бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергə) 
тиеш. 
3. Муниципаль берəмлек Уставына кертелгəн үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр, 
җирле үзидарə органнары арасында вəкалəтлəр бүлешү (муниципаль 
берəмлек уставын федераль законнарга туры китерү, шулай ук вəкалəтлəрне, 
вəкалəтлəр срогын, җирле үзидарəнең сайланулы вазыйфаи затларын сайлау 
тəртибен үзгəртү очракларыннан тыш) əлеге үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү 
турында муниципаль хокукый актны кабул иткəн җирлек Советы вəкалəтлəре 
срогы чыкканнан соң үз көченə керə. (Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы Советының 2018 елның 14 сентябрендəге 103 
номерлы карары редакциясендə) 
 
 
 
 
 

 


