
 

                              Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

Карагуҗа авыл җирлеге     

Уставын кабул итү турында 

 

     “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары 

турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунының 44нче маддҽсенҽ,”Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽлҽр турында” Татарстан Республикасы канунының 

28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ 7нче маддҽсенҽ туры китереп, 

 

Югары  Ослан  муниципаль  районы Введенский бистәсе авыл   җирлеге              

Советы 

                                                           Карар кылды: 

    1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Карагуҗа 

саласы авыл җирлеге  Уставын №1 Кушымта буенча кабул итергҽ. 

    2. Ҽлеге карарны кануннар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт теркҽүенҽ 

җибҽрергҽ. 

    3. Бу карар кҿченҽ кергҽн кҿннҽн кҿчен югалткан дип санарга: 

    -  Карагуҗа җирле үзидарҽ Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставын кабул итү турында “,30.06.2005нче  ел, № 9 карары; 

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 10.08.2007нче ел  №17-102 

карары;  

      - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 14.08.2008нче ел  №27-147 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

07.09.2018 47-199 



Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 26.11.2008нче ел  №31-166 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 14.08.2009нчы ел  №-39-201 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 18.05.2010нчы ел  №49-243 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 26.08.2010нчы ел  №53-260 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 28.01.2011нче ел  №5-32 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 02.09.2011нче ел  №11-57 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 02.04.2012нче ел  №18-85 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 14.05.2013нче ел  №33-158 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 18.12.2013нче ел  №40-199 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 17.11.2014нче ел  №49-244 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 24.04.2015нче ел  №53-265 

карары;  

   - Карагуҗа авыл җирлеге Советының “Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа саласы авыл җирлеге” муниципаль  берҽмлек 



Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында “, 15.03.2017нче ел  №23-104 

карары;  

 

  Совет рәисе,  

  Югары Ослан 

  муниципаль районының     

  Карагуҗа  авыл җирлеге Башлыгы                                       С.А.Сакин                                                                                 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Югары Ослан муниципаль районының  

                                                                                     Карагуҗа авыл җирлеге  Советының  

                                                                                    7нче сентябрь, 2018нче ел №47-199 карарына 

                                                                                     Кушымта №1 

 

 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге 

                                       Уставы 

              

                  Iнче бүлек. Гомуми  нигезләмәләр 
 

      1нче маддә. “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Карагуҗа авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең исеме һәм хокук статусы 

 

     1. “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл 

җирлеге”муниципаль  берҽмлегенҽ авыл җирлеге статусы бирелгҽн. 

     2. Муниципаль  берҽмлекнең рҽсми исеме – “Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге”(текст буенча алда- җирлек). 

     3. “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл 

җирлеге” муниципаль  берҽмлеге Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы составына керҽ. 

        

     2нче маддә. Җирлекнең  территориаль төзелеше 

    

   1. Җирлек территориясе составына түбҽндҽге торак пунктлар керҽ: Карагуҗа 

саласы, Егидерево, Патрекеево авыллары.  

   2. Җирлекнең административ үзҽге булып Карагуҗа саласы  торак пункты тора. 

   3. Җирлекнең чиклҽре “Татарстан Республикасының Югары Ослан муниципаль 

районы” муниципаль  берҽмлеге территориялҽренең чиклҽрен билгелҽү һҽм статусы 

һҽм аның составындагы муниципаль  берҽмлеклҽр турында” 31.01.2005 ел, №19-ЗРТ 

Татарстан Республикасы кануны белҽн билгелҽнгҽн. 

    4. Җирлек территориясе составына җирлҽр милек һҽм  максатчан файдалану 

формасына карамастан керҽ. 

  5. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү, аларны үзгҽртеп кору кануннар билгелҽгҽн 

тҽртиптҽ, Татарстан Республикасы Кануны тарафыннан тормышка ашырыла. 

    



    3нче маддә. Гражданнарның җирлектә  җирле үзидарәне тормышка ашыруга  

хокукы 

   

  1. Җирлектҽ җирле үзидарҽне тормышка ашыру аның халкы тарафыннан җирле 

референдумда, муниципаль сайлауларда катнашу юлы һҽм туры телҽк белдерүнең 

башка формалары белҽн, шулай ук ҽлеге Устав белҽн каралган җирле үзидарҽнең 

сайлау һҽм башка органнары аша  тормышка ашырыла. 

  2. Гражданнар җирле үзидарҽне тормышка ашыруда җенесенҽ, расасына, 

миллҽтенҽ, теленҽ, килеп чыгышына, мҿлкҽт һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге хҽленҽ,  дингҽ 

мҿнҽсҽбҽтенҽ, карашларына, иҗтимагый оешмаларда булуына карамастан, бҽйсез 

рҽвештҽ дҽ, үзлҽренең вҽкиллҽре аша да тигез хокукка ия. 

   Җирлек территориясендҽ даими яки күбесенчҽ яшҽгҽн чит ил гражданнары җирле 

үзидарҽне тормышка ашырганда   Россия Федерациясе халыкара килешүе һҽм 

федераль кануннар белҽн туры китергҽн хокукларга ия.  

    3. Һҽр кеше турыдан-туры җирле үзидарҽ органнарына һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге 

затларга мҿрҽҗҽгать итергҽ, җирле үзидарҽ органнарының эшчҽнлеге турында 

мҽгълумат алырга хаклы. 

    4. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм  дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлары 

һҽркемгҽ турыдан-туры аның хокуклары һҽм ирегенҽ кагылышлы документлар һҽм 

материаллар белҽн танышырга мҿмкинлек бирергҽ бурычлы, шулай ук  

гражданнарга, канун белҽн башка нҽрсҽ каралмаган булса, Җирлекнең җирле 

үзидарҽ органнары  эшчҽнлеге турында башка тулы һҽм ышанычлы 

мҽгълуматларны алырга мҿмкинлек бирергҽ тиеш. 

    5. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары массакүлҽм мҽгълумат чаралары аша һҽм 

башка юл белҽн халыкны Җирлек  һҽм аның аерым территориялҽре  үсешенең иң 

мҿһим мҽсьҽлҽлҽре турында, гомуми кулланышта булган транспорт, торак-

коммуналь хуҗалыгы, халыкка хезмҽт күрсҽтүче иҗтимагый-мҽдҽни һҽм башка 

оешмаларның эшчҽнлеге һҽм хезмҽт челтҽре үсеше турында, иҗтимагый 

ҿстенлеклҽр турында, җҽмҽгать тҽртибен саклау торышы турында һҽм табигатьтҽге 

һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш чаралар  турында даими хҽбҽр итеп  тора. 

    6. Гражданнар, оешмалар хокуклары һҽм иреге бозылса,  җирле үзидарҽ 

органнарының һҽм  дҽүлҽт хезмҽтендҽге затларның карарлары, гамҽллҽре 

(гамьсезлеклҽре)  ҿчен судка шикаять бирергҽ хокуклы. 

  

     4нче маддә. Җирлекнең җирле үзидарә органнарының төзелеше 

    

    1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының тҿзелешенҽ, ҽлеге Уставка туры 

китереп барлыкка килгҽн, җирлек Советы, җирлек Башлыгы, җирлек  Башкарма 

комитеты, җирлекнең Ревизия комиссиясе, җирле үзидарҽнең башка органнары 

керҽ. 

    2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының тҿзелешенҽ үзгҽрешлҽр ҽлеге Уставка 

үзгҽрешлҽр кертү юлы белҽн тормышка ашырыла.   



 

     

     5нче маддә. Җирлекнең  аерым бер урын өчен әһәмиятле булган мәсьәләләре      

   

  1. Җирлек кармагында булган җирлекнең аерым бер урын ҿчен ҽһҽмиятле булган 

мҽсьҽлҽлҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 

     1) җирлекнең бюджеты проектын тҿзү һҽм карап чыгу, җирлекнең бюджетын 

раслау һҽм үтҽү, аның үтҽлешен контрольдҽ тотуны тормышка ашыру, җирлекнең 

бюджеты үтҽлеше турында отчѐтны тҿзү һҽм раслау; 

     2) җирлекнең җирле салым һҽм җыемнарын билгелҽү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару; 

     3) җирлекнең муниципаль милегендҽ булган мҿлкҽткҽ ия булу, аны куллану һҽм 

аннан файдалану;  

     4) җирлекнең чиклҽрендҽге  торак пунктларда янгын чыгу куркынычсызлыгының 

беренчел чараларын  тҽэмин итү; 

     5) җирлек составына кергҽн җирлеклҽрдҽ элемтҽ хезмҽте,  җҽмҽгать туклануы, 

сҽүдҽ, кҿнкүреш хезмҽт күрсҽтүне тҽэмин итүгҽ шартлар тудыру;      

    6) җирлек составына кергҽн җирлеклҽрдҽ ял һҽм мҽдҽният оешмалары хезмҽт 

күрсҽтүне тҽэмин итүгҽ шартлар тудыру;  

   7) җирлек территориясендҽ физик культураны, мҽктҽп спортын һҽм массакүлҽм 

спортны үстерүгҽ шартлар булдыру, муниципаль районның рҽсми физкультура-

сҽламҽтлҽндерү һҽм спорт чараларын уздыруны оештыру; 

    8) җирлекнең архив фондын формалаштыру; 

    9) җирлек территориясен тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен раслау, аларның үтҽлешен 

контрольдҽ тотуны тормышка ашыру, күрсҽтелгҽн кагыйдҽлҽргҽ туры китереп 

җирлек территориясен тҿзеклҽндерүне оештыру; 

    10) адреслау объектларына адреслар бирү, адресларны юк итү, үзгҽртү, урам-юл 

челтҽрлҽре элементларына исемнҽр  бирү (федераль ҽһҽмияткҽ ия булган 

автомобиль юлларыннан кала,  региональ автомобиль юллары яки муниципаль 

җирлек ара ҽһҽмияткҽ ия булган юллардан кала ), муниципаль районның авылара 

территориялҽре чиклҽрендҽ планлаштыру структурасы элементлары исемнҽрен 

бирү, шул исемнҽрне үзгҽртү, юк итү, дҽүлҽт адреслар реестрында мҽгълуматны 

урнаштыру; 

    11) авыл хуҗалыгы производствасын  үстерүгҽ булышу, кече һҽм урта 

эшмҽкҽрлекне үстерүгҽ шартлар тудыру; 

    12) җирлектҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча чараларны оештыру һҽм 

тормышка ашыру; 

    13) җҽмҽгать тҽртибен саклауда катнашучы гражданнарга һҽм аларның 

оешмаларына ярдҽм итү, халык дружиналары эшчҽнлеге ҿчен шартлар тудыру; 

    14) каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аерым җыю), ташу буенча 

эшчҽнлекне оештыруда катнашу; 

    15)  күмү урыннарын карап тору, ритуаль хезмҽтлҽрне оештыру; 



    16) җирлек чиклҽрендҽге  торак пунктларда халыкны су белҽн тҽэмин итүне, 

Россия Федерациясе кануны билгелҽгҽн вҽкалҽтлҽре кысаларында халыкны ягулык 

белҽн тҽэмин итүне оештыру; 

     17) җирлекнең торак пунктлары чиклҽрендҽ урын ҿчен ҽһҽмиятле булган 

автомобиль юлларына карата юл эшчҽнлеге; 

    18) җирлек территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе халыкларының телен 

һҽм мҽдҽниятен үстерүгҽ ярдҽм итү, миллҽтлҽр арасында килешүне ныгытуга 

юнҽлтелгҽн чараларны булдыру һҽм тормышка ашыру, күчеп килгҽн халыкларның 

иҗтимагый һҽм культуралы җайлашуын, миллҽтара (этникара) низахларны 

булдырмый калуны тҽэмин итү; 

    19) җирлек халкына массакүлҽм ял итү ҿчен шартлар тудыру, җирлек халкының 

массакүлҽм ял итү урыннарын тҿзеклҽндерүне оештыру, гомуми кулланышта булган 

су объектларына һҽм аларның яр буена гражданнарның ирекле керүен тҽэмин итү. 

     2.  Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары Югары Ослан муниципль районы 

составына кергҽн  аерым җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары белҽн, Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы белҽн яраклаштырып, муниципаль район 

бюджетыннан шушы җирлеклҽр бюджетына бирелгҽн  бюджетара трансфертлар 

хисабына,  ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча  аларга үз вҽкалҽтлҽренең 

бер ҿлешен тормышка ашыруны тапшыру турында  килешү тҿзергҽ хокуклы. 

    Муниципаль районның җирле үзидарҽ органнары җирлекнең җирле үзидарҽ 

органнары белҽн, Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн яраклаштырып, 

муниципаль район бюджетыннан җирлек бюджетына бирелгҽн  бюджетара 

трансфертлар хисабына,  ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча  аларга үз 

вҽкалҽтлҽренең бер ҿлешен тормышка ашыруны тапшыру турында  килешү тҿзергҽ 

хокуклы. 

 

    6нчы маддә. Җирлекнең  җирле үзидарә органнарының җирлекнең 

аерым  бер  урын  өчен  әһәмияте  булган  мәсьәләләргә карамаган 

мәсьәләләрен чишүгә хокуклары 

 

   1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы: 

    1) җирлек  музейларын тҿзүгҽ; 

    2) җирлектҽ нотариус булмаган очракта, канунда каралган нотариаль эшчҽнлек 

башкаруга;  

    3) опека һҽм тҽрбиячелек буенча эшчҽнлекне тормышка ашыруда катнашуга; 

    4) җирлек территориясендҽге җирле милли-мҽдҽни автономиялҽрнең хокукларын 

тормышка ашыру белҽн бҽйле булган эшчҽнлекне тормышка  ашыруда шартлар 

булдыруга; 

    5) Россия Федерациясе халыкларының милли-мҽдҽни үсешенҽ һҽм Җирлек 

территориясендҽ миллҽтара бҽйлҽнешлҽр ҿлкҽсендҽ чараларны тормышка ашыруга 

булышлык итүгҽ; 



   6) җирлек территориясендҽ урнашкан муниципаль предприятие һҽм 

учреждениелҽрнең мобильлҽшкҽн ҽзерлек буенча чараларны оештыруда һҽм 

тормышка ашыруда катнашуга; 

   7) муниципаль янгын сүндерү сагын булдыруга; 

   8) туризмны үстерүгҽ шартлар булдыруга; 

   9) кеше хокукларын яклаучы иҗтимагый контрольне тормышка ашыручы   

иҗтимагый күзҽтчелек комиссиялҽренҽ ярдҽм күрсҽтергҽ һҽм мҽҗбүри тоту 

урыннарында булган затларга булышлык итүгҽ; 

   10) инвалидларның иҗтимагый оешмаларына ярдҽм күрсҽтергҽ, шулай ук “Россия 

Федерациясендҽ инвалидларны иҗтимагый  яклау турында” 24нче ноябрь, 1995нче 

ел, №181-ФЗ Федераль канунына яраклаштырып бҿтенроссия иҗтимагый 

инвалидлар оешмалары тҿзегҽн организациялҽргҽ ярдҽм итүгҽ; 

  11) торак турында канун белҽн туры китереп гражданнарга муниципаль торак 

фонды торак йортларын социаль кулланудагы  торак фонды торак йортларын найм 

килешүе буенча бирүгҽ; 

   12) җирлек территориясендҽ яшҽгҽн караусыз хайваннарны тотып алу һҽм асрау 

буенча чараларны тормышка ашыруга; 

   13) “Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы 

нигезлҽре турында ” 23нче июнь, 2016нчы ел, №182-ФЗ Федераль канунында 

каралган хокук бозуларны профилактикалау ҿлкҽсендҽ чараларны тормышка 

ашыруга; 

  14) инвалидларның, сҽламҽтлеклҽре мҿмкинлеклҽре чикле булган кешелҽр ҿчен  

физик культура һҽм спортны, җиңеллҽшкҽн спортны һҽм җиңеллҽшкҽн физик 

культураны  үстерүгҽ булышлык итүгҽ; 

   15) “Кулланучыларның хокукларын яклау турында” 7нче февраль, 1992нче ел, 

№2300-1 Россия Федерациясе Канунында каралган кулланучыларның хокукларын 

яклау буенча чараларны тормышка ашыруга. 

    2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары ҽлеге маддҽнең 1нче ҿлешендҽ 

күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне, ҽгҽр бу катнашу федераль кануннар белҽн каралган 

булса, башка дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыруда катнашырга хокуклы 

(“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары 

турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунына туры китереп аларга 

тапшырылмаган булса), шулай ук башка муниципаль берҽмлеклҽрнең, дҽүлҽт власте 

органнарының  җирле үзидарҽ органнары компетенциясенҽ карамаган һҽм федераль 

кануннар һҽм Татарстан Республикасы кануннары белҽн аларның 

компетенциясеннҽн алып ташланмаган  башка сорауларны чишҽргҽ хаклы, Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан бирелгҽн, бюджетара 

трансфертлардан кала, җирлек бюджеты кереме хисабына гына, һҽм ҿстҽмҽ 

норматив аерым бирелгҽн сумма буенча салым  кереме хисабына чишҽргҽ хаклы. 

 

      7нче маддә. Җирлекнең муниципаль ара хезмәттәшлектә катнашуы 

 



     Җирлекнең муниципальара хезмҽттҽшлектҽ катнашуы федераль канун һҽм 

Татарстан Республикасының җирле үзидарҽ турында кануны белҽн туры китереп 

тормышка ашырыла. 

      8нче маддә. Җирлекнең җирле үзидарә органнарының дәүләт власте 

органнары белән үзара бәйләнеше 

  

    Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының дҽүлҽт власте органнары белҽн үзара 

бҽйлҽнеше түбҽндҽгелҽр аркылы тормышка ашырыла: 

   1) Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының Җирлекнең иҗтимагый-икътисад 

үсешенҽ юнҽлтелгҽн дҽүлҽт программаларын  тормышка ашыруда катнашуы; 

   2) Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары белҽн дҽүлҽт власте органнары арасында 

шартнамҽлҽр (килешүлҽр) тҿзү; 

  3) даими яки вакытлы координацион, консультатив, киңҽшлҽшүче башка эшче 

органнар тҿзү; 

   4) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында Җирлек Советының законнар 

чыгаруга хокук инициативасы; 

   5) кануннарда билгелҽнгҽн башка үзара бҽйлҽнеш формалары. 

 

    9нчы маддә. Муниципаль хезмәт хокукын җайга салу 

    Җирлектҽ муниципаль хезмҽт хокукын җайга салу, муниципаль хезмҽт 

вазифаларына талҽплҽрне, муниципаль хезмҽткҽрнең статусын билгелҽүне, 

муниципаль хезмҽтне үтү шартларын һҽм тҽртибен  кертеп, “Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” 2нче март, 2007нче ел, №25-ФЗ 

Федераль кануны, муниципаль хезмҽт турында 25нче июнь, 2013нче ел, №50-ЗРТ 

Татарстан Республикасы Кодексы һҽм җирлекнең  муниципаль хокук актлары белҽн 

тормышка ашырыла. 

 

       IIнче бүлек. Халык тарафыннан турыдан–туры җирле 

үзидарәне тормышка ашыру һәм  халыкның җирле үзидарәне 

тормышка ашыруда катнашу формалары 

 

    10нчы маддә. Халыкның турыдан–туры җирле үзидарәне тормышка 

ашыруда катнашуы 

   Җирлек халкы  турыдан–туры җирле үзидарҽне тормышка ашыра һҽм  җирле 

үзидарҽне тормышка ашыруда түбҽндҽге формаларда катнаша: 

   1) җирле референдум; 

   2) муниципаль сайлаулар; 



   3) җирле үзидарҽ  сайлаган дҽүлҽт хезмҽтендҽге зат, җирле үзидарҽ  сайлау органы 

вҽкиле, депутат чакыруы буенча тавыш бирү; 

   4) район чиклҽрен үзгҽртү, районны үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш 

бирү; 

   5) гражданнар җыены; 

   6) гражданнарның иҗади хокук инициативасы; 

   7) иҗтимагый территориаль үзидарҽ; 

   8) авыл җирлеге старостасы; 

    9) халык алдында тыңлаулар, җҽмҽгатьчелек тикшерүе ; 

   10) гражданнар җыелышы; 

   11) гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы); 

   12) гражданнарны сораштыру; 

   13) җирле үзидарҽ  органнарына халыкның мҿрҽҗҽгате; 

   14) Россия Федерациясе Конституциясенҽ, федераль кануннарга, Татарстан 

Республикасы Конституциясенҽ һҽм Татарстан Республикасы кануннарына  каршы 

килми торган башка формалар. 

    Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының муниципаль милектҽ булмаган 

предприятие, учреждение һҽм оешмалар белҽн, шулай ук физик затлар белҽн 

мҿнҽсҽбҽтлҽре, канун белҽн башка нҽрсҽ каралмаган булса, килешү нигезендҽ 

тҿзелҽ. 

 

     11нче маддә. Җирле рефререндум 

     1. Җирле референдум, федераль кануннарга һҽм Татарстан Республикасы 

кануннарына туры китереп, ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне турыдан-туры Җирлек 

халкы тарафыннан  хҽл итү максатыннан уздырыла. 

    2. Җирле референдум Җирлекнең барлык территориясендҽ уздырыла. 

    3. Җирле референдумда яшҽү урыннары җирлек чиклҽрендҽ урнашкан Россия 

Федерациясе гражданнары катнаша. Россия Федерациясе гражданнары җирле 

референдумда гомуми тигез һҽм туры телҽк белдерү нигезендҽ яшерен тавыш 

бирүдҽ катнаша. 

   4. Җирле референдумны уздыру турында карар Җирлек Советы тарафыннан 

түбҽндҽге инициативалар буенча кабул ителҽ: 

    1) җирле референдумда катнашу хокукы булган гражданнар; 

    2) сайлау оешмасы, уставларында сайлауларда һҽм (яки) референдумнарда 

катнашу каралган  һҽм федераль кануннар билгелҽгҽн тҽртиптҽ һҽм срокта 

теркҽлгҽн башка иҗтимагый оешма; 

    3) бергҽ тҽкъдим ителгҽн, Җирлек Советы һҽм Җирлек  Башкарма комитеты 

Җитҽкчесе.  

    5. Җирле референдумны билгелҽүгҽ шартлар булып  гражданнар, сайлау 

оешмалары, башка иҗтимагый оешмалар инициативасы буенча ҽлеге инициативаны 

хуплап, федераль кануннарга туры китереп, Җирлек территориясендҽ теркҽлгҽн, 



референдумда катнашучыларның 5 проценттан күбрҽк булмаган санда җыелган 

имзалар тора. 

    6. Җирле референдумны уздыру турында Җирлек  Советы белҽн  Җирлек 

Башкарма комитеты Җитҽкчесе  берлектҽ тҽкъдим иткҽн инициатива Җирлек 

Советы карары һҽм  Җирлек  Башкарма комитеты Җитҽкчесе карары белҽн теркҽлҽ. 

   7. Җирлек Советы җирле референдумны, Җирлек Советына алар нигезендҽ җирле 

рефрендум билгелҽнгҽн документлар килгҽн кҿннҽн 30 кҿн эчендҽ билгели. 

   8. Җирле референдумда тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре һҽм кабул ителгҽн карар рҽсми 

рҽвештҽ бастырылып чыгарыла (халыкка җиткерелҽ).  

   9. Җирле референдумда кабул ителгҽн карар Җирлек территориясендҽ һичшиксез 

үтҽлергҽ тиеш һҽм башка дҽүлҽт власте органнары, аларның дҽүлҽт хезмҽтендҽге 

затлары яки Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары  тарафыннан расланырга тиеш 

түгел. 

   10. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары җирле референдумда кабул ителгҽн 

карарның үтҽлешен, ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн алар арасындагы вҽкалҽтлҽр 

бүленешенҽ туры китереп, тҽэмин итҽ. 

   11. Җирле референдумны уздыру турында һҽм җирле референдумда кабул ителгҽн 

карар, федераль кануннарга туры китереп суд тҽртибендҽ шикаять бирелҽ ала . 

   12. Җирле референдумны ҽзерлҽү һҽм уздыру тҽртибе “Россия Федерациясе 

гражданнарының сайлау хокукларына тҿп гарантиялҽре һҽм референдумда 

катнашуга хокуклары турында” Федераль канун белҽн һҽм “Җирле референдум 

турында” Татарстан Республикасы Кануны белҽн җайга салына. 

 

     12нче маддә. Муниципаль  сайлаулар 

    1. Җирлектҽ муниципаль сайлаулар җирлек Советы депутатларын, җирле үзидарҽ 

сайлау органнары вҽкиллҽрен сайлау максатында яшерен тавыш бирү юлы белҽн 

гомуми тигез һҽм туры сайлау хокукы нигезендҽ үткҽрелҽ. 

     Муниципаль сайлаулар җирлек Советы тарафыннан  “Россия Федерациясе 

гражданнарының сайлау хокукларына тҿп гарантиялҽре һҽм референдумда 

катнашуга хокуклары турында” 12.06.2002 №67-ФЗ Федераль кануны белҽн 

каралган вакытка билгелҽнҽ. Федераль канун белҽн билгелҽнгҽн очракта 

муниципаль сайлаулар җирлекнең сайлау комиссиясе яки суд тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

   2. Җирлек Советы депутатын сайлаулар үткҽрү ҿчен “Россия Федерациясе 

гражданнарының сайлау хокукларына тҿп гарантиялҽре һҽм референдумда 

катнашуга хокуклары турында” Федераль кануны талҽплҽре белҽн туры китереп 

бермандатлы һҽм (яки) күпмандатлы сайлау округлары оеша. 

   Җирлек Советы депутатын сайлаулар гамҽлдҽге канун белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

һҽм вакытта үткҽрелҽ һҽм мҽҗбүри, кабатланып була. 

   3. Җирлек Советы депутаты булып сайлау кҿненҽ 18 яше тулган Россия 

Федерациясе гражданины сайлана ала, җирле үзидарҽнең сайлау органы ҽгъзасы, 



җирле үзидарҽнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесе булып сайлау кҿненҽ 21 яше 

тулган гражданин була ала. 

   Россия Федерациясенең халыкара килешүлҽре нигезендҽ һҽм канун белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирлек территориясендҽ даими яшҽүче чит ил  гражданнары 

җирле үзидарҽ органнарына сайларга һҽм сайланырга хокуклары бар, Россия 

Федерациясе гражданнары кебек үк шундый ук шартларда башка күрсҽтелгҽн  

сайлауларда  катнаша алалар. 

   4. Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽнең сайлау органы ҽгъзаларын, җирле 

үзидарҽнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхеслҽрен сайлауларны ҽзерлҽү һҽм уздыру 

гамҽлдҽге канун белҽн туры китереп сайлау комиссиялҽре тарафыннан тормышка 

ашырыла. 

   5. Тавыш бирүдҽ катнашучы сайлаучыларның күпчелек тавышын җыйган 

кандидат сайланган булып исҽплҽнҽ. Ҽгҽр тавыш бирү бер кандидатура буенча 

үткҽрелгҽн булса, тавыш бирүдҽ катнашучы сайлаучыларның 50 процент тавышын 

җыйган кандидат сайланган булып исҽплҽнҽ. Теркҽлгҽн кандидатлар тигез тавыш 

җыйган очракта, алдан теркҽлгҽн кандидат сайланган булып исҽплҽнҽ. 

   6. Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽнең сайлау органы ҽгъзаларын, җирле 

үзидарҽнең сайлау нҽтиҗҽлҽре рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгарылырга (халыкка 

җиткерелергҽ) тиеш. 

   7. Җирлек Советы депутатларын сайлау нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү тҽртибе, 

кандидатлар исемлеклҽре арасында һҽм  кандидатларның исемлеге эчендҽ депутат 

мандатларын бүлү, сайланган җирлек Советы депутатларын һҽм җирлекнең сайлап 

куелган хезмҽттҽге шҽхеслҽрен теркҽү һҽм Җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге 

шҽхесен сайлау нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү гамҽлдҽге канун белҽн билгелҽнҽ. 

 

    13нче маддә. Җирлек Советы депутатын, җирлекнең сайлап куелган 

хезмәттәге шәхесен  чакыртып алу буенча тавыш бирү. 

    1. Җирлек Советы депутаты, җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесе, шул 

исҽптҽн җирлек Башлыгы,  гамҽлдҽге канун һҽм бу Устав белҽн билгелҽнгҽн сҽбҽп 

буенча һҽм тҽртиптҽ сайлаучылар тарафыннан чакыртып алына алалар. 

   2. Җирлек Советы депутатын, җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесен 

чакыртып алуга нигез булып суд тҽртибендҽ расланган  депутатның, җирлекнең 

сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесенең аңа карата сайлаучыларның ышанычын шик 

астына куйган һҽм депутат вазифаларын яки җирлек Советы Башлыгы вазифаларын 

башкармауында чагылган хокукка каршы конкрет карарлары яки гамҽллҽре 

(гамьсезлеклҽре), депутат статусы, җирлек Башлыгы белҽн туры килми торган 

гамҽллҽр эшлҽү,  Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы 

Конституциясе,  Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының кануннары 

һҽм башка норматив хокук актлары, бу Устав һҽм башка муниципаль хокук 

актларын бозу тора. 



   3. Җирлек Советы депутатын, җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесен 

чакыртып алу буенча тавыш бирү халык инициативасы буенча үткҽрелҽ. 

   4. Җирлек Советы депутатын, җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесен 

чакыртып алу буенча тавыш бирүне үткҽрү  инициативасын күрсҽтү ҿчен һҽм аны 

яклап гражданнар имзаларын җыю ҿчен, муниципаль сайлауларда катнашу хокукы 

булган  10 кешедҽн дҽ ким булмаган инициатив тҿркем оеша. 

   5. Инициатив тҿркем җирлекнең сайлау комиссиясенҽ  инициатив тҿркемне теркҽү 

турында үтенеч белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ. Инициатив тҿркемнең үтенечендҽ депутатны, 

җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесен чакыртып алуга нигез булган 

хокукка каршы конкрет карарлары яки гамҽллҽренҽ  (гамьсезлеклҽре) күрсҽтмҽ 

булырга тиеш, инициатив тҿркемдҽге һҽр кешенең һҽм җирлек территориясендҽ 

аның исеменнҽн вҽкил булып эш иткҽн шҽхеслҽрнең фамилиясе, исеме, ҽтисенең 

исеме, туган кҿне һҽм урыны, аны биргҽн органның исемен яки кодын күрсҽтеп, 

паспорт яки аны алыштыручы документның сериясе, номеры һҽм бирү датасы, 

шулай ук инициатив тҿркемдҽге һҽр кешенең һҽм җирлек территориясендҽ аның 

исеменнҽн вҽкил булып эш иткҽн шҽхеслҽрнең тору урыны адресы күрсҽтелҽ. 

Инициатив тҿркемнең үтенеченҽ күрсҽтелгҽн тҿркемнең һҽрбер ҽгъзасы  кул куярга 

тиеш. Үтенечкҽ хокукка каршы конкрет карарлары яки гамҽллҽре  (гамьсезлеклҽре) 

расланган суд карары беркетелҽ. 

   6.  Инициатив тҿркемне теркҽү, Җирлек Советы депутатын, җирлекнең сайлап 

куелган хезмҽттҽге шҽхесен чакыртып алу буенча тавыш бирү үткҽрү 

инициативасына булышлык итү ҿчен имзалар җыю, җыелган имзаларны тикшерү 

җирле референдумны үткҽрү ҿчен Канун белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тормышка 

ашырыла.  

   7. Җирлек Советы депутатын, җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесен 

чакыртып алу буенча тавыш бирүне үткҽрү җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ 

һҽм “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми 

принциплары турында” Федераль кануны белҽн каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ 

алып җирле рефререндумны үткҽрү ҿчен канун белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

үткҽрелҽ. Аңа карата чакыртып алу инициативасы күрсҽтелгҽн депутат, җирлекнең 

сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесе җирлек Советы утырышында катнашырга хаклы, 

аның депутатларына чакыртып алу буенча тавыш бирү үткҽрүгҽ каршы булуын 

язмача бирергҽ хаклы, шулай ук телдҽн чыгышында чакыртып алу ҿчен нигез 

сыйфатында күрсҽтелгҽн шартлар буенча аңлатма бирергҽ хаклы. Күрсҽтелгҽн 

депутат, җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесенҽ җирлек Советы утырышы 

турында аны үткҽргҽнче ҿч кҿн алдан хҽбҽр ителҽ. 

   8. Депутатны, җирле үзидарҽнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесен чакыртып алу 

буенча тавыш бирүне үткҽрүне билгелҽү турында карар аны кабул иткҽннҽн соң 

биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгарылырга (халыкка 

җиткерелергҽ) тиеш. 

   9. Җирлек Советы депутаты, җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесе аларны 

чакыртып алу буенча тавыш бирүне үткҽрү вакытында чакыртып алуга нигез 



сыйфатында күрсҽтелгҽн шартлар буенча аңлатма бирү максатыннан инициатив 

тҿркем белҽн тигез нигездҽ агитация алып бару хокукына ия. 

   10. Җирлек Советы депутаты, җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесе, шул 

исҽптҽн җирлек Башлыгы, чакыртып алу ҿчен тиешле сайлау округында теркҽлгҽн 

сайлаучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирсҽ, чакыртып алынган дип санала. 

   11. Җирлек Советы депутатын, җирлекнең сайлап куелган хезмҽттҽге шҽхесен 

чакыртып алу буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре рҽсми рҽвештҽ бастырып 

чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш. 

   12. Җирлекнең сайлау комиссиясе чакыртып алу буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽренҽ 

рҽсми рҽвештҽ йомгак ясалганнан соң 5 кҿн эчендҽ инициатив тҿркемгҽ, җирлек 

Советына һҽм җирлек Советының тиешле депутатына, җирле үзидарҽнең сайлап 

куелган хезмҽттҽге шҽхесенҽ аны чакыртып алу буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре 

турында язмача рҽвештҽ хҽбҽр итҽ. 

 

    14нче маддә. Җирлекнең чикләрен үзгәртү,  җирлекне үзгәртеп кору 

мәсьәләләре буенча тавыш бирү 

   

    1. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча 

тавыш бирү Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп коруга  халыкның 

ризалыгын алу максатыннан уздырыла. 

    2. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча 

тавыш бирү бҿтен җирлек территориясендҽ уздырыла, яки аның территориясенең 

аерым ҿлешлҽрендҽ “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның 

гомуми принциплары турында”  Федераль кануны билгелҽгҽн очракта уздырыла. 

    3. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча 

тавыш бирү җирлек Советы тарафыннан һҽм федераль кануннар һҽм “Җирле 

референдум турында” Татарстан Республикасы Кануны билгелҽгҽн тҽртиптҽ, 

“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары 

турында” Федераль канунында каралган  үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып  билгелҽнҽ. 

   4. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча 

тавыш бирү, анда сайлау хокукы булган җирлек халкының яртысыннан артыгы яки 

җирлекнең бер ҿлеше катнашса, булган дип санала. Күрсҽтелгҽн үзгҽртү һҽм 

үзгҽртеп корулар ҿчен тавыш бирҽдҽ катнашкан  җирлек халкының яртысыннан 

артыгы яки җирлекнең бер ҿлешенең яртысыннан артыгы тавыш бирсҽ, җирлекнең 

чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп коруга халыкның ризалыгы алынган дип 

санала.  

   5. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча 

тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре һҽм кабул ителгҽн карар рҽсми рҽвештҽ бастырылып 

чыгарыла (халыкка җиткерелҽ). 

 



     15нче маддә. Гражданнарның турыдан-туры җирле үзидарәне тормышка 

ашыруда катнашу инициативасы 

     1. Җирлек  халкы ҽлеге Устав һҽм Җирлек  Советы норматив хокук актлары 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу 

инициативасы хокукына ия. 

    2. Турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу инициативасы 

белҽн сайлау хокукы булган Җирлек  халкының 3 проценттан ким булмаган  актив 

сайлау хокукы булган гражданнар тҿркеме чыга ала. 

   3. Турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу инициативасын 

тормышка ашыру максатларында Җирлек  халкы хаклы: 

        турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу инициативасын 

тикшерү һҽм күрсҽтү буенча халыкның яшҽү һҽм эш урыннары буенча гражданнар 

җыелышлары һҽм башка коллектив чаралар  оештырырга һҽм үткҽрергҽ; 

     турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу    инициативасын 

күрсҽтүгҽ  ярдҽм итү ҿчен имзалар җыю буенча инициатив  тҿркемнҽр оештыру; 

      турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу инициативасын 

күрсҽтүгҽ  ярдҽм итү ҿчен Җирлек  халкыннан  имзалар җыю   һҽм агитация алып 

баруны кануннарга каршы килми торган юллар белҽн үткҽрү. 

  4. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлар һҽм органнар 

Җирлек  халкына турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу 

инициативасын тормышка ашыруда булышлык итҽргҽ тиеш. 

  5. Гражданнарның турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу 

инициативасын тормышка ашыру вакытында кертелгҽн  муниципаль хокук актлар 

проекты, ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн  үзлҽренең компетенциялҽре кысаларында 

җирлек  Башлыгы яки Җирлек  Башкарма комитеты Җитҽкчесе тарафыннан Җирлек 

Советының ачык утырышында аны керткҽннҽн соң ҿч ай эчендҽ каралырга тиеш. 

    6. Гражданнарның турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу 

инициативасын тормышка ашыру вакытында кертелгҽн муниципаль хокук актлар 

проектын караган вакытта гражданнарның инициатив тҿркем вҽкиллҽренҽ үзлҽренең 

позициялҽрен күрсҽтеп бирергҽ мҿмкинчелек булдырылырга тиеш. 

   7. Гражданнарның турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу 

инициативасын тормышка ашыру вакытында кертелгҽн муниципаль хокук актлар 

проектын карап чыгу процедурасы Җирлек  Советы Регламентына, Җирлек 

Башлыгының, Җирлек  Башкарма комитетының  норматив хокук актларына  туры 

китереп билгелҽнҽ.   

   8. Гражданнарның турыдан-туры җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашу 

инициативасын тормышка ашыру вакытында кертелгҽн муниципаль хокук актлар 

проектын карап чыгу нҽтиҗҽлҽре буенча кабул ителгҽн мотивлаштырылган карары 

рҽсми рҽвештҽ язма формада аны керткҽн гражданнар тҿркеменҽ җиткерелергҽ 

тиеш. 

 



     16нчы маддә. Территориаль иҗтимагый үзидарә 

        

     1. Җирлектҽ территориаль иҗтимагый үзидарҽ турыдан-туры халык тарафыннан 

гражданнарның җыелышлары һҽм конференциялҽр уздыру юлы белҽн, шулай ук  

территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары оештыру белҽн тормышка ашырыла. 

      2. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ гражданнар яшҽгҽн түбҽндҽге 

территориялҽр кысаларында  тормышка ашырыла: күпфатирлы торак йортлар 

подъездында; күпфатирлы торак йорт; торак йортлар тҿркеме; торак микрорайон; 

җирлек булмаган торак пункт;  гражданнар яшҽгҽн башка территориялҽрдҽ . 

     3. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ тормышка ашырылган территория чиклҽре 

элеге җирлекнең территориясендҽ яшҽгҽн халык  тҽкъдиме буенча җирлек Советы   

тарафыннан билгелҽнҽ. 

    4. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ тормышка ашырылган территория башка 

охшаш территория составына керҽ алмый. 

    5. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ аның уставы кысаларында юридик зат була 

ала һҽм коммерцияле булмаган оешманың оештыру-хокук формасында дҽүлҽт 

теркҽүен узарга тиеш. 

   6. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставында билгелҽнҽ: 

   1) ул тормышка ашырылган территория; 

   2) территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлегенең максаты, бурычлары, 

формалары һҽм тҿп юнҽлешлҽре; 

    3) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарының формалашу тҽртибе, 

вҽкалҽтлҽре туктатылу, хокуклары һҽм бурычлары, органнарының вҽкалҽтлек 

вакыты; 

   4) карарлар кабул итү тҽртибе; 

   5) мҿлкҽт сатып алу тҽртибе, шулай ук ҽлеге мҿлкҽтне һҽм финанс чараларын  

куллану һҽм эш алып бару тҽртибе; 

   6) территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлегенең туктатылу тҽртибе. 

   7. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча 

гражданнарның җыелышлары, конференциялҽр аның уставына туры китереп  

чакырыла. 

   8. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлеген оештыру һҽм тормышка ашыру  

мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнарның җыелышлары, ҿчтҽн бер ҿлешеннҽн ким 

булмаган уналты яше тулган аның территориясе халкы катнашса, тулы хокуклы 

булып санала.  

    Территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлеген оештыру һҽм тормышка ашыру  

мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнарның конференциялҽре гражданнар җыелышында 

ҿчтҽн бер ҿлешеннҽн ким булмаган уналты яше тулган аның территориясе халкы 

тарафыннан сайланган делегатларның ҿчтҽн ике ҿлешеннҽн ким булмаган кеше 

катнашса, тулы хокуклы булып санала. 

   9. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлеген оештыручы гражданнарның 

конференциялҽре, җыелышлары махсус вҽкалҽтлеклҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 



    1) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары структурасын билгелҽү; 

    2) территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын кабул итү һҽм аңа үзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертү; 

   3) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарын сайлау; 

   4) территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлегенең тҿп юнҽлешлҽрен билгелҽү; 

    5) территориаль иҗтимагый үзидарҽ керемнҽре һҽм чыгымнарының сметасын һҽм 

аның үтҽлеше турында хисапны раслау; 

   6) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарының эшчҽнлеге турында хисапны 

карап чыгу һҽм раслау. 

   10. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары: 

   1) шушы территориядҽ яшҽүче халык ихтыяҗларын чагылдыра; 

   2) гражданнарның конференциялҽре, җыелышларында кабул ителгҽн карарларның 

үтҽлешен тҽэмин итҽ; 

   3) торак фондын тоту буенча хуҗалык эшчҽнлеге, территорияне тҿзеклҽндерү, 

шушы территориядҽ яшҽүче халыкның иҗтимагый-кҿнкүреш  ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерүгҽ юнҽлтелгҽн башка хуҗалык эшлҽрен, шушы гражданнарның 

акчаларына да, җирлекнең Башкарма комитеты белҽн тҿзегҽн килешү нигезендҽ 

җирлек бюджеты акчаларын кулланып та тормышка ашыра ала; 

     4) Җирлек Советына, Җирлек Башлыгына һҽм Җирлек Башкарма комитетына бу 

органнар һҽм җирле үзидарҽ органнарының, күрсҽтелгҽн актларны кабул итү 

аларның компетенциясендҽ булган дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлар  тарафыннан 

һичшиксез карап чыгарга тиешле  муниципаль хокук актларының проектларын 

кертергҽ хокуклы.  

   11. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне оештыру һҽм тормышка ашыру,  җирле 

бюджеттан тиешле акчаны бүлеп бирү шартлары һҽм тҽртибе бу Устав һҽм җирлек 

Советының норматив хокук актлары белҽн билгелҽнҽ . 

       

    17нче маддә. Территориаль иҗтимагый үзидарәне оештыру тәртибе 

 

    1. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне оештыру максатыннан халык, җирлекнең 

җирле үзидарҽ органнары  инициативасы буенча территориаль иҗтимагый үзидарҽ 

уставы проектын эшлҽүне тормышка ашыручы һҽм бу территориаль иҗтимагый 

үзидарҽ аның чиклҽрендҽ тормышка ашырылачак территориядҽ яшҽүче халык 

җыелышын чакыруны оештыручы  инициатив тҿркем оеша. 

   2. Гражданнар җыелышы җирлекнең тиешле территориясендҽ территориаль 

иҗтимагый үзидарҽ оештыру турында карар кабул итҽ, аның уставын кабул итҽ, 

шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр 

буенча җирлек Советында гражданнар җыелышын тҽкъдим итҽчҽк вҽкилне 

(вҽкиллҽрне) билгели. 

   3. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ җирлек Советы территориаль иҗтимагый 

үзидарҽ уставын теркҽгҽн вакыттан оешкан дип санала. 

    



     18нче маддә. Территориаль иҗтимагый үзидарә уставын теркәү тәртибе 

 

    1. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү ҿчен гражданнар 

җыелышының  вҽкиле (вҽкиллҽре) тарафыннан җирлек Башлыгына тапшырыла: 

    1) гражданнар җыелышының  барлык вҽкиллҽре тарафыннан имзаланган 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү турында гариза; 

   2) һҽр вҽкилнең фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме, туган кҿне һҽм урыны, аны 

биргҽн органның исемен яки кодын күрсҽтеп, паспорт яки аны алыштыручы 

документның сериясе, номеры һҽм бирү датасы, шулай ук һҽр вҽкилнең тору урыны 

адресы күрсҽтелеп территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру турында карар кабул 

ителгҽн гражданнар җыелышы беркетмҽсе; 

   3) ике нҿсхҽдҽ территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставы. 

   2. Бу маддҽнең 1нче пунктында күрсҽтелгҽн документлардан кала, башка 

документларны талҽп итү рҿхсҽт ителми. 

   Вҽкилгҽ, исемлеген һҽм аларны алу вакытын күрсҽтеп, документларны алу 

турында расписка бирелҽ. 

    3. Җирлек Башлыгы территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставын теркҽү 

турында документлар кергҽн кҿннҽн соң ике кҿн эчендҽ аны алдан карап чыгуны 

һҽм уставны теркҽү яки аны теркҽүне кире кагу турында җирлек Советының карар 

проектын ҽзерлҽүне оештыра. 

   4. Гражданнар җыелышының вҽкиллҽре территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын 

алдан карап чыгуда һҽм киңҽш хокукы белҽн җирлек Советы утырышында 

катнашырга хокуклы. 

   5. Җирлек Советы территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставын теркҽү яки 

аны теркҽүне кире кагу турында карарны бу маддҽнең 1нче пунктында күрсҽтелгҽн 

документларны җирлек Башлыгы алган кҿннҽн соң 30 кҿн эчендҽ карар кабул итҽ. 

Уставны теркҽүдҽн баш тарту дҽлиллҽнергҽ тиеш. 

   6. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставын теркҽүдҽн баш тарту ҿчен 

нигез булып түбҽндҽгелҽр тора: 

   1) территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставы нормалары  Россия 

Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе,  Россия 

Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының кануннары һҽм башка норматив 

хокук актлары, җирлек Уставы  һҽм башка муниципаль хокук актларына каршы 

килүе; 

   2) бу Уставның 16нчы маддҽсенең 4нче пункты талҽплҽрен үтҽмҽү. 

   7. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру максатка ярашлы булмаган 

дҽлиллҽр буенча территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставын теркҽүдҽн баш 

тарту рҿхсҽт ителми. 

   8. Җирлек Советы тарафыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру 

уставын теркҽү мҽсьҽлҽсе буенча кабул ителгҽн дҽлиллҽнгҽн карар ҿч кҿн эчендҽ 

язмача формада рҽсми рҽвештҽ гражданнар җыелышының вҽкиленҽ (вҽкиллҽренҽ) 

җиткерелергҽ тиеш. 



     9. Җирлек Советы тарафыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру 

уставын теркҽү карары кабул ителгҽн очракта уставның бер нҿсхҽсе, аны теркҽү 

турында билге белҽн, гражданнар җыелышының вҽкиленҽ бирелҽ, ҽ икенче нҿсхҽсе 

җирлек Советында саклана. 

   10. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставына кертелгҽн үзгҽрешлҽр 

һҽм ҿстҽмҽлҽр җирлек Советы тарафыннан бу маддҽ белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

теркҽлергҽ тиеш. Күрсҽтелгҽн  үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр аларны теркҽгҽн кҿннҽн 

кҿченҽ керҽ. 

 

   19нчы маддә. Авыл торак пункты старостасы 

 

   1. Җирлекнең җирле үзидарҽ  органнары һҽм авыл торак пунктында яшҽүчелҽрнең 

үзара ярдҽмлҽшүен  оештыру ҿчен җирлектҽ урнашкан авыл торак пунктында урын 

ҿчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишкҽндҽ авыл торак пункты старостасы 

билгелҽнергҽ мҿмкин. 

   2. Авыл торак пункты старостасы, аның составына ҽлеге авыл торак пункты кергҽн  

җирлек Советы тарафыннан, авыл торак пунктында яшҽүче гражданнар җыены 

тҽкъдиме белҽн ҽлеге авыл торак пунктында яшҽүче һҽм актив сайлау хокукы 

булган кешелҽр арасыннан билгелҽнҽ. 

   3. Авыл торак пункты старостасы дҽүлҽт вазифасын башкаручы, дҽүлҽт граждан 

хезмҽтен башкаручы, муниципаль вазифа һҽм муниципаль хезмҽт  вазифасын 

башкаручы шҽхес була  алмый, җирле үзидарҽ органнары белҽн хезмҽт 

бҽйлҽнешлҽрендҽ һҽм алар белҽн башка турыдан-туры бҽйлҽнештҽ була алмый.  

   4. Авыл торак пункты старостасы итеп  түбҽндҽге шҽхеслҽр билгелҽнҽ алмый: 

   1) дҽүлҽт вазифасын башкаручы, дҽүлҽт граждан хезмҽтен башкаручы, 

муниципаль вазифа һҽм муниципаль хезмҽт  вазифасын башкаручы; 

   2) суд тарафыннан эшкҽ яраксыз яки чикле эшкҽ яраклы дип табылучы; 

   3) ябылмаган яки алынмаган суд хҿкеме булса. 

    5. Авыл торак пункты старостасының вҽкалҽтле вакыты 5 ел. Авыл торак пункты 

старостасының вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда авыл торак пунктында яшҽүче 

гражданнар җыены тҽкъдиме белҽн аның составына ҽлеге авыл торак пункты кергҽн  

җирлек Советы карары  тарафыннан, шулай ук бу Уставның 39нчы маддҽсенең 1нче 

пунктының 1-7 кече пунктларында билгелҽнгҽн очракларда туктатыла. 

   6. Авыл торак пункты старостасы аңа йҿклҽнгҽн мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү ҿчен: 

   1)  авыл торак пунктында урын ҿчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча 

җирле үзидарҽ органнары белҽн, муниципаль предприятие һҽм учреждениелҽр һҽм 

башка оешмалар белҽн хезмҽттҽшлек итҽ; 

   2) халык белҽн хезмҽттҽшлек итҽ, шул исҽптҽн гражданнар җыенында, 

җыелышларда, конференциялҽрдҽ катнашу юлы белҽн, мондый чараларның 

нҽтиҗҽлҽре буенча, шул исҽптҽн муниципаль хокук актлары итеп 

рҽсмилҽштерелгҽн, җирле үзидарҽ органнары тарафыннан һичшиксез карап чыгарга 

тиешле мҿрҽҗҽгатьлҽрне һҽм тҽкъдимнҽрне җибҽрҽ; 



   3) авыл торак пунктында яшҽүчелҽргҽ җирле үзидарҽне оештыру һҽм тормышка 

ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча хҽбҽрлҽр җиткерҽ, шулай ук җирле үзидарҽ 

органнарыннан алынган башка мҽгълуматларны аларга җиткерүдҽ булышлык итҽ;  

   4) җирле үзидарҽ органнарына халык алдында тыңлаулар һҽм җҽмҽгать 

тыңлауларын оештыруда һҽм үткҽрүдҽ, авыл торак пунктында аларның нҽтиҗҽлҽрен 

халыкка җиткерүдҽ булышлык итҽ. 

   7. Авыл торак пункты старостасының эшчҽнлеге һҽм статусының башка 

мҽсьҽлҽлҽре гарантиялҽре җирлек Советы тарафыннан Татарстан Республикасы 

кануны белҽн туры китереп билгелҽнҽ. 

 

   20нче маддә.  Ачык тыңлаулар, җәмәгать тикшерүләре. 

 

    1. Ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хокук актлары проектларын 

тикшерү ҿчен  җирлек халкы катнашында  Җирлек  Советы, Җирлек  Башлыгы 

тарафыннан  ачык тыңлаулар  уздырылырга мҿмкин. 

   2. Ачык тыңлаулар халык, Җирлек  Советы һҽм Җирлек Башлыгы  инициативасы 

буенча уздырыла. 

    Җирлек Советы яки халык инициативасы буенча уздырылган ачык тыңлаулар, 

Җирлек Советы тарафыннан, ҽ Җирлек Башлыгы инициативасы буенча-Җирлек 

Башлыгы  тарафыннан билгелҽнҽ. 

   3. Ачык тыңлауларга түбҽндҽгелҽр кертелҽ: 

   1) ҽлеге уставны бу номатив хокук актлары белҽн туры китерү максатыннан, 

муниципаль берҽмлек уставына Россия Федерациясе Конституциясе, федераль 

кануннар, Татарстан Республикасы конституциясе яки  кануны кагыйдҽнамҽлҽрен  

тҿгҽл күчермҽ формасында үзгҽрешлҽр кертү очракларыннан кала, Җирлек уставы 

проекты, шулай ук ҽлеге уставка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында 

муниципаль норматив хокук акты проекты;  

   2) Җирлек бюджеты проекты һҽм аның үтҽлеше турында хисап; 

   3) Җирлекнең социаль –икътисад  үсеше стратегиясе проекты; 

   4) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми 

принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунның 13нче маддҽсенҽ 

туры китереп муниципаль берҽмлекне үзгҽртеп кору ҿчен муниципаль берҽмлек 

халкының гражданнар җыенында тавыш бирү юлы белҽн ризалыгын алу кирҽк 

булган очрактан кала, Җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре;  

   5) территорияне тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽре проекты, территорияне тҿзеклҽндерү 

кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү турында муниципаль хокук акты проекты. 

   4. Ачык тыңлаулар уздыру турында карар гамҽлдҽге канун һҽм җирлекнең 

муниципаль норматив хокук актларында билгелҽнгҽн срокларда кабул ителҽ. 

   5. Аларны уздыру  вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, ачык тыңлаулар уздыру 

турында карар һҽм ачык тыңлауларга кертелгҽн тиешле муниципаль хокук акты 

проекты гамҽлдҽге канун һҽм җирлекнең муниципаль норматив хокук актларында 

билгелҽнгҽн срокларда  халыкка җиткерелергҽ тиеш. 



   6. Ачык тыңлаулар уздыру турында карарны бастырып чыгарган кҿннҽн алып аны 

уздыру кҿненҽ кадҽр Җирлек халкы Җирлек Башлыгына язма рҽвештҽ ачык 

тыңлауларга кертелгҽн мҽсьҽлҽ буенча тҽкъдимнҽрен һҽм күрсҽтмҽлҽрен, шул 

исҽптҽн  ачык тыңлауларга кертелгҽн норматив хокук актлары проектына 

тҿзҽтмҽлҽр һҽм башка тҽкъдимнҽрен  юнҽлтергҽ хокуклы. Җирлек Башлыгы 

кертелгҽн тҽкъдимнҽрне һҽм күрсҽтмҽлҽрне гомумилҽштерҽ. Ҽлеге тҽкъдимнҽр һҽм 

күрсҽтмҽлҽр ачык тыңлауларда катнашучыларга җиткерелҽ. 

   7.  Ачык тыңлаулар гамҽлдҽге канун, җирлекнең муниципаль норматив хокук 

актларында билгелҽнгҽн срокларда уздырыла. Ачык тыңлаулар чакырылган 

белгечлҽр, экспертлар, кызыксынган затлар катнашында уза.  Ачык тыңлауларда 

Җирлекнең телҽсҽ кайсы кешесе катнашырга хокуклы. 

   8. Ачык тыңлауларны уздыру нҽтиҗҽлҽре буенча, ачык тыңлауларга куелган 

муниципаль норматив хокук акты проектын кабул итү аларның компетенциялҽренҽ 

караган  җирле үзидарҽ органнары һҽм җирлек дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлар 

тарафыннан тикшерелергҽ тиешле  тҽкъдимнҽр кабул ителҽ.  

   9. Ачык тыңлауларның нҽтиҗҽсе җирлекнең муниципаль норматив хокук акты һҽм 

гамҽлдҽге канунда каралган срокларда халыкка җиткерелергҽ тиеш. 

   10. Ачык тыңлауларны оештыру һҽм уздыру тҽртибе  Җирлек Советы раслаган 

ачык тыңлаулар турында Кагыйдҽнамҽ белҽн билгелҽнҽ һҽм җирлек халкына ачык 

тыңлауларны үткҽрү вакыты һҽм урыны турында алдан хҽбҽр итүне, муниципаль 

норматив хокук акты белҽн алдан таныштыруны, җирлек халкының ачык 

тыңлауларда катнашуын тҽэмин итүче башка чараларны, кабул ителгҽн карарларны 

дҽлиллҽүне кертеп, ачык тыңлау нҽтиҗҽлҽрен бастырып чыгарыруны (халыкка 

җиткерүне) күз алдында тотырга тиеш. 

     11. Җирлек үсеше генераль планнары проектлары, җирне куллау һҽм тҿзелеш 

кагыйдҽлҽре проектлары, территориялҽрне планлаштыру проектлары һҽм 

территорияне мижалау  проектлары, шулай ук шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн җир 

кишҽрлеклҽрен һҽм капитал тҿзелеш объектларын куллануга рҿхсҽт бирү 

мҽсьҽлҽлҽре, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең тиешле параметрларыннан читкҽ китү 

мҽсьҽлҽлҽре, капитал тҿзелеш объектларын яңартып тҿзү буенча расланган җирне 

куллану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре булмаса, ачык тыңлаулар һҽм җҽмҽгать 

тикшерүлҽре уздырыла. 

    12. Бу маддҽнең 10нчы пунктында күрсҽтелгҽн нигезнамҽ буенча ачык 

тыңлауларны яки җҽмҽгать тикшерүлҽрен оештыру һҽм уздыру тҽртибе тҿзелеш 

эшчҽнлеге турында канун кагыйдҽнамҽлҽрен исҽпкҽ алып җирлек Советы 

тарафыннан расланган ачык тыңлаулар турында Кагыйдҽнамҽ белҽн билгелҽнҽ. 

 

 

   

       21нче маддә. Гражданнар җыелышы. 

     



      1. Ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне тикшерү ҿчен, халыкны Җирлекнең җирле 

үзидарҽ органнары дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлар һҽм җирле үзидарҽ органнары 

эшчҽнлеге белҽн таныштыру ҿчен, территориаль иҗтимагый үзидарҽне тормышка 

ашыру ҿчен җирлек территориясе бүлегендҽ  гражданнар җыелышлары уздырыла 

ала. Гражданнар җыелышлары микрорайоннар, торак массивлар, кварталлар, 

урамнар, торак йортларда уздырыла ала. 

   2. Гражданнар җыелышлары халык телҽге буенча, Җирлек Советы, Җирлек 

Башлыгы инициативасы буенча, шулай ук территориаль җҽмҽгать үзидарҽ 

уставында каралган очракларда үткҽрелҽ. 

   3.  Җирлек Советы яки Җирлек Башлыгы инициативасы буенча үткҽрелгҽн 

гражданнар җыелышлары Җирлек  Советы һҽм Җирлек Башлыгы тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

   4. Халык инициативасы буенча үткҽрелгҽн гражданнар җыелышлары Җирлек 

Советы тарафыннан, территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарының, җыелышта 

катнашырга хокуклары булган шушы территориядҽ яшҽүче  халык санының 10 

процентыннан ким булмаган гражданнар тҿркеме, шушы территориядҽ урнашкан  

предприятие, учреждение, оешма  җитҽкчелҽренең язмача тҽкъдимнҽре буенча 

билгелҽнҽ. 

    Гражданнар җыелышын үткҽрү турында тҽкъдим карап чыгарга тиешле сораулар, 

җыелышны үткҽрү вакыты һҽм урыны турында мҽгълуматны  үз эченҽ алырга тиеш. 

Тҽкъдим вҽкалҽтле затлар тарафыннан имзаланырга тиеш, ҽгҽр җыелышны үткҽрү  

инициативасы белҽн гражданнар тҿркеме мҿрҽҗҽгать иткҽн булса-һҽрберсенең 

фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган кҿне, яшҽү урыны, адресы күрсҽтелгҽн бу 

гражданнар тарафыннан имзалана. 

   Җирлек Советы гражданнар җыелышын үткҽрү турында кертелгҽн тҽкъдимне 

үзенең якындагы утырышында карый. 

   Җирлек Советы гражданнар җыелышын үткҽрүне максатчан булмаган сҽбҽплҽр 

буенча  кире кагырга тиеш түгел.  

   5. Гражданнар җыелышын билгелҽү һҽм уздыру тҽртибе территориаль иҗтимагый 

үзидарҽне тормышка ашыру максатыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽ Уставы 

белҽн билгелҽнҽ. 

   6. Гражданнар җыелышын үткҽрү вакыты һҽм урыны турында һҽм тикшерүгҽ 

куелган сораулар турында ҽлеге территория халкына җыелышны уздырганчы җиде 

кҿн алдан массакүлҽм мҽгълумат чараларын, почта кҽгазьлҽрен, фатирларны 

(ишегалларын) йҿреп, игъланнар һҽм башка чараларны кулланып хҽбҽр ителергҽ 

тиеш. 

   Гражданнар җыелышын ҽзерлҽүне һҽм үткҽрүне Җирлек Башкарма комитеты 

тҽэмин итҽ. 

    7. Җыелышлар эшендҽ 18 яше тулган, шушы территориядҽ яшҽүче, сайлау хокукы 

булган гражданнар катнашырга хокуклы.  Җыелышта катнашырга хокуклы 

гражданнарның гомуми саны, Россия Федерациясе гражданнарының Россия 



Федерациясе кысаларында муниципаль сайлаулар үткҽргҽндҽ кулланылган  тору 

урыны һҽм яшҽү урыны буенча  теркҽү мҽгълуматлары нигезендҽ билгелҽнҽ.  

    Гражданнар җыелышы, җыелышта катнашу хокукы булган гражданнар санының 

ҿчтҽн бер ҿлешеннҽн ким булмаган кеше анда катнашса, тулы хокуклы булып 

санала. 

    Җыелыш карары җыелышта катнашкан гражданнарның күпчелек тавышы белҽн 

кабул ителҽ. 

    8. Гражданнар җыелышы җирле үзидарҽ органнарына һҽм Җирлекнең җирле 

үзидарҽ органнарының дҽүлҽт хезмҽтендҽге затларга мҿрҽҗҽгать кабул итҽ ала, 

шулай ук Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлар 

белҽн үзара бҽйлҽнештҽ гражданнар җыелышын тҽкъдим итүче затларны сайлый 

ала. 

    9. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне тормышка ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча 

уздырылган гражданнар җыелышы территориаль иҗтимагый үзидарҽ Уставы белҽн 

аларның  компетенциялҽренҽ караган мҽсьҽлҽлҽр буенча карар кабул итҽ. 

   10. Гражданнар җыелышы белҽн кабул ителгҽн карарларны, аларның  

компетенциялҽренҽ караган мҿрҽҗҽгатьлҽрдҽ булган  сорауларны чишү каралган    

җирле үзидарҽ органнары һҽм Җирлек җирле үзидарҽ органнарының дҽүлҽт 

хезмҽтендҽге затлар карап чыгарга тиеш. 

   11.   Гражданнар җыелышын ҽзерлҽү һҽм үткҽрү  тҽртибе, шулай ук гражданнар 

җыелышының вҽкалҽтлҽре федераль канун, ҽлеге Устав  һҽм Җирлек Советының 

норматив хокук актлары белҽн билгелҽнҽ. 

    12.  Гражданнар җыелышының нҽтиҗҽлҽре рҽсми рҽвештҽ  бастырып 

чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш. 

 

     22нче маддә. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) 

    

    1. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) ҽһҽмиятле булган 

мҽсьҽлҽлҽрне тикшерү кирҽк булган очракта һҽм барлык  Җирлек халкы 

вҽкиллҽренең фикерен ачыклау ҿчен үткҽрелҽ.  

   Җирлек территориясендҽ яшҽүче халык арасыннан булган  гражданнар 

конференциясе (делегатлар җыелышы), гражданнар җыелышын чакыру кыенлашкан 

вакытта, шул исҽптҽн шушы территориядҽ яшҽүче гражданнар җыелышында 

катнашырга хокукы булган  халык саны 100 кешедҽн артып китсҽ, үткҽрелҽ. 

   2. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) гражданнар җыелышы 

вҽкалҽтен тормышка ашыра. 

   3. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) халык телҽге буенча, 

Җирлек Советы, Җирлек Башлыгы инициативасы буенча үткҽрелҽ. Җирлек Советы 

яки Җирлек Башлыгы инициативасы буенча үткҽрелгҽн гражданнар конференциясе 

(делегатлар җыелышы) Җирлек Советы һҽм Җирлек Башлыгы тарафыннан 

билгелҽнҽ. Халык инициативасы буенча үткҽрелгҽн гражданнар конференциясе 

(делегатлар җыелышы)  Җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ. 



   4. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) сайланган делегатларның 

яртысыннан артыгы катнашса, тулы хокуклы булып санала. Гражданнар 

конференциясе (делегатлар җыелышы) карарлары конференциядҽ катнашкан 

делегатларның күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ. 

   5. Гражданнар конференциясен (делегатлар җыелышы) билгелҽү һҽм уздыру 

тҽртибе, делегатларны сайлау  ҽлеге Устав һҽм Җирлек Советының  норматив хокук 

актлары  белҽн билгелҽнҽ. 

   6. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне тормышка ашыру белҽн бҽйле булган 

мҽсьҽлҽлҽр буенча гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) территориаль 

иҗтимагый үзидарҽ Уставы белҽн каралган тҽртиптҽ һҽм очракта билгелҽнҽ һҽм 

үткҽрелҽ. 

   7. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) нҽтиҗҽлҽре рҽсми рҽвештҽ  

бастырып чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш. 

 

    23нче маддә. Гражданнарны сораштыру 

 

   1. Гражданнарны сораштыру Җирлекнең бҿтен территориясендҽ яки бер 

ҿлешендҽ, җирле үзидарҽ дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлар, шулай ук дҽүлҽт власте 

органнары  тарафыннан карарлар кабул иткҽндҽ халык фикерен ачыклау һҽм исҽпкҽ 

алу ҿчен үткҽрелҽ. 

   Сораштыру нҽтиҗҽлҽре тҽкъдимнҽр характерында була. 

   2. Гражданнарны сораштыруда сайлау хокукы булган Җирлек халкы катнаша ала. 

   3. Гражданнарны сораштыру түбҽндҽге инициативалар буенча үткҽрелҽ: 

   1) Җирлек Советы, Җирлек Башлыгы – ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽр буенча; 

   2) Татарстан Республикасы дҽүлҽт власте органнары – республика һҽм регионара 

ҽһҽмиятле объектлар ҿчен Җирлек җирлҽрен максатчан куллануны үзгҽртү буенча 

карарлар кабул иткҽндҽ халык фикерен исҽпкҽ алу ҿчен. 

    4. Гражданнарны сораштыруны билгелҽү һҽм уздыру тҽртибе Җирлек Советының  

норматив хокук актлары  белҽн билгелҽнҽ. 

   5. Гражданнарны сораштыруны билгелҽү турында карар Җирлек Советы 

тарафыннан кабул ителҽ. Гражданнарны сораштыруны билгелҽү турында  Җирлек 

Советы карарында күрсҽтелҽ: 

   1) сораштыруны үткҽрү вакыты һҽм датасы; 

   2) сораштыруны үткҽрү вакытында тҽкъдим ителҽчҽк сорау (сораулар) 

формулировкасы; 

    3) сораштыру үткҽрү методикасы; 

    4) сораштыру бите формасы; 

   5) сораштыруда катнашкан Җирлек халкының минималь саны. 

   6. Җирлек халкы гражданнарны сораштыру үткҽрү турында аны үткҽргҽнче  10 

кҿн  алдан хҽбҽр ителергҽ тиеш. 

   7. Гражданнарны сораштыруны билгелҽү һҽм уздыру белҽн бҽйле чараларны 

финанслау түбҽндҽгелҽр белҽн  тормышка ашырыла: 



   1) Җирлек бюджеты акчасы хисабына-Җирлек җирле үзидарҽ органнары 

инициативасы буенча сораштыру үткҽрелгҽн очракта; 

   2)  Татарстан Республикасы бюджеты хисабына - Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

власте органнары инициативасы буенча сораштыру үткҽрелгҽн очракта. 

    8. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре ул уздырылганнан соң бер ай эчендҽ бастырып 

чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре белҽн 

Җирлекнең телҽсҽ кайсы кешесе танышырга хокуклы. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре 

Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары тиешле карарларны кабул иткҽндҽ исҽпкҽ 

алынырга тиеш. 

 

 

    24нче маддә. Гражданнар җыены 

   

   1. Гражданнар җыены халыкның җирле үзидарҽне турыдан-туры тормышка ашыру 

һҽм халыкның җирле үзидарҽне турыдан-туры тормышка ашыруда катнашу 

формасы булып тора. 

   2. Гражданнар җыены “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның 

гомуми принциплары турында” Федераль кануны һҽм җирлекнең муниципаль 

норматив хокук акты белҽн каралган очракларда үткҽрелҽ. 

   3. “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми 

принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунның 25.1 маддҽсендҽ 

каралган очракларда гражданнар җыены үткҽрелҽ ала: 

   1) күрсҽтелгҽн торак пункт аның составына кергҽн җирлек чиклҽрен үзгҽртү 

мҽсьҽлҽсе буенча, күрсҽтелгҽн торак пункт территориясе башка җирлек 

территориясенҽ күчергҽ мҿмкин булган очракта, торак пунктта; 

   2) гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һҽм куллану мҽсьҽлҽлҽре буенча 

ҽлеге торак пункт территориясендҽ  җирлек составына кергҽн торак пунктта; 

   3) авыл халкы аз  яшҽгҽн территориядҽ урнашкан яки кыен җирлҽрдҽ, бу җирлектҽ 

яшҽүчелҽр саны 100дҽн ким булган җирлектҽ  җирлекне бетерү турында мҽсьҽлҽ 

буенча; 

   4)  авыл торак пунктында  авыл торак пункты старостасына кандидатура күрсҽтү 

мҽсьҽлҽсе буенча, шулай ук  авыл торак пункты старостасының вҽкалҽтлҽре 

вакытыннан алда туктатылу турында мҽсьҽлҽ буенча; 

   5) авыл торак пунктында  гражданнар җыены Россия Федерациясенең  муниципаль 

хезмҽт турында канунда каралган очракта муниципаль хезмҽт вазифаларын 

алыштыруга конкурс уздырган вакытта конкурс комиссиясе составына 

кандидатуралар күрсҽтү максатыннан уздырыла. 

  4. Гражданнар җыены җирлек башлыгы яки сайлау хокукы булган, 10 кешедҽн дҽ 

ким булмаган авыл торак пункты халкының бер тҿркеме инициативасы  буенча 

җыела ала. 

   5. Җыен үткҽрү инициативасына ярдҽм итү  ҿчен җыерга кирҽк булган 

имзаларның саны  сайлау хокукы булган, даими яки күбесенчҽ яшҽүче, торак пункт 



территориясендҽ яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн, 25 имзадан да ким булмаган  

гражданнар санының 5 процентын тҽшкил итҽ. 

  6. Җирлек башлыгы тарафыннан җыелган халык җыены  җирлек башлыгы карары 

белҽн, инициатив тҿркем тарафыннан җыелган җыен җирлек Советы карары белҽн 

билгелҽнҽ. 

   7. Торак пункт халкына алдан ук гражданнар җыенын үткҽрү урыны һҽм вакыты 

турында хҽбҽр ителҽ, алдан ук муниципаль хокук акты проекты һҽм гражданнар 

җыены карарына кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча материаллар белҽн таныштырылалар. 

   8. Җыенда кабул ителгҽн карарлар  муниципаль хокук актлары булып торалар, 

җирлек башлыгы тарафыннан имзаланалар һҽм Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив хокук актлары реестрына кертелергҽ тиеш. 

 

     25нче маддә. Җирле үзидарә органнарына гражданнар мөрәҗәгате  

   

    1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарына гражданнар шҽхси һҽм коллектив 

мҿрҽҗҽгать итергҽ хокуклы. 

   2. Гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽре “Россия Федерациясе гражданнарының 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен тикшерү тҽртибе турында” 2нче май, 2006нчы ел, №59-ФЗ 

Федераль канунында, “Татарстан Республикасында гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽре 

турында”  12нче май, 2003нче ел, №16-ЗРТ Татарстан Республикасы Кануны 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ һҽм вакытта каралырга тиеш. 

   3. Гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽрен  тикшерү тҽртибен  һҽм вакытын бозган ҿчен 

җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлары Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы кануннарына туры китереп җаваплы булалар.   

 

    26нчы маддә. Җирлек халкының  җирле үзидарәне турыдан – туры 

тормышка ашыруның башка формалары һәм аны тормышка ашыруда 

катнашуы 

   

    1. Федераль канунга туры китереп, ҽлеге Устав белҽн каралган,  җирле үзидарҽне 

турыдан – туры тормышка ашыру  формалары һҽм аны тормышка ашыруда 

катнашуы белҽн беррҽттҽн гражданнар җирле үзидарҽне турыдан – туры тормышка 

ашыруның Россия Федерациясе Конституциясенҽ, федераль кануннарга, Татарстан 

Республикасы кануннарына каршы килми торган  башка  формаларын тормышка 

ашыруда катнаша ала. 

   2. Җирлек халкының  җирле үзидарҽне турыдан – туры тормышка ашыруы һҽм 

аны тормышка ашыруда катнашуы закончылык һҽм ихтыяри принципларына 

нигезлҽнҽ. 

    Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге 

затлары халыкка Җирлек халкының  җирле үзидарҽне турыдан – туры тормышка 

ашыруында  һҽм аны тормышка ашыруда катнашуында ярдҽм итергҽ тиеш. 

 



                         IIIнче бүлек. Җирлек Советы. 

    
      27нче маддә. Җирлек Советы - Җирлекнең җирле үзидарәсенең  сайлап 

куелган органы 

 

     1. Җирлек Советы - җирле үзидарҽнең даими гамҽлдҽге коллегиаль сайлап 

куелган органы булып тора. 

    2. Җирлек Советының рҽсми исеме – Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Карагуҗа авыл җирлеге Советы. 

    3. Җирлек Советының вҽкалҽтлек вакыты-5 ел. 

    4. Җирлек Советы районда яшҽүчелҽр белҽн хисаплашырга һҽм контрольдҽ 

булырга  тиеш. 

    5. Җирлек Советының  мҿһере һҽм үзенең атамалары белҽн бланклары бар. 

   6. Җирлек Советы эшчҽнлеген оештыруга тотылган акча Россия Федерациясе 

чыгымнар классификациясенҽ туры китереп  җирлек бюджетында аерым юл белҽн 

карала. 

 

     28нче маддә. Җирлек Советы составы 

   

     1. Җирлек Советы муниципаль сайлауларда сайлап куелган 7 депутаттан тора. 

     2. Җирлек Советы аның составына Җирлек Советы билгелҽгҽн саннан  ҿчтҽн ике 

ҿлештҽн ким булмаган депутатларны сайлаганда хокуклы була. 

 

     29нчы маддә. Җирлек  Советы депутаты статусы 

  

    1. Җирлек Советы депутаты вҽкалҽтлҽре аны сайлап куйган кҿннҽн башлана һҽм 

яңа чакырылыш Җирлек Советы эшен башлаган кҿннҽн туктатыла. 

    2.  Җирлек Советы депутаты, бу Устав белҽн билгелҽнгҽн очраклардан кала, азат 

ителмҽгҽн эшкҽ таянып депутат эшчҽнлеген тҿп эш урынындагы хезмҽт вазифалары 

белҽн  берлҽштереп алып бара. 

   3. Җирлек Советы депутаты статусы белҽн бҽйле чиклҽүлҽр федераль кануннар 

белҽн билгелҽнҽ. 

   4. Җирлек Советы депутатына  үзенең вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру ҿчен 

кануннар, бу Устав, Җирлек Советы карарына туры китереп шартлар тудырыла. 

   5. Җирлек Советы депутаты Җирлек Советы раслаган депутат этикасы 

Кагыйдҽлҽрен, шул исҽптҽн түбҽндҽге йҿклҽмҽлҽрне үтҽргҽ тиеш:  

   1) җирле үзидарҽ органнары эшендҽ катнашудан тыелып торырга һҽм җирле 

үзидарҽ органнары эшчҽнлегенҽ, оешмаларга, вазифаи затларга, муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ һҽм  гражданнарга, аларның туганнарына яки үзлҽренҽ кагылышлы 

мҽсъҽлҽлҽрне чишкҽндҽ,  депутат статусын кулланып, йогынты ясарга тиеш түгел; 



  2) депутат вазифаларын объектив  башкаруда  шиклҽнүлҽр туганда эш –

гамҽллҽреннҽн тыелып торырга тиеш, шулай ук Җирлек Советы дҽрҽҗҽсенҽ яки 

абруена зыян китерергҽ сҽлҽтле булган конфликт ситуациялҽрне булдырмый 

калырга тиеш; 

  3) конфликт ситуациялҽре килеп чыгу куркынычы туган очракта, депутат 

вазифаларын башкаруга комачаулык  иткҽн шҽхси  кызыксынулар  тҽэсир итҽ яки 

тҽэсир итергҽ мҿмкин булган очракта, Җирлек Советына хҽбҽр итергҽ һҽм аның 

ҽлеге конфликт ситуациялҽрне булдырмый калдыруны яки җайлауга юнҽлтелгҽн  

карарларын үтҽргҽ тиеш; 

   4) Җирлек Советы урнаштырган халык алдында чыгыш ясау кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ 

тиеш; 

   5) федераль кануннарга туры китереп, конфидинциаль  характердагы 

мҽгълуматларга караган  мҽгълуматларны, Җирлек Советы  Депутаты вазифаларын 

башкарган вакытта депутат эшчҽнлеге белҽн бҽйле булмаган  үзенҽ билгеле булган 

мҽгълуматны таратырга һҽм  шул максатларда кулланырга тиеш түгел; 

   6) депутат вазифаларын башкару аркасында физик һҽм юридик затлардан  

бүлҽклҽр (бүлҽклҽр, акчалата бүлҽклҽр, ссудалар, булышлык, күңел ачулар, яллары, 

трансполрт чыгымнары ҿчен түлҽүлҽр һҽм башка бүлҽклҽр) алмаска тиеш. 

   6. Депутат, җирле үзидарҽнең сайлау  органы заты, җирле үзидарҽ органының 

дҽүлҽт хезмҽтендҽге заты  “Коррупциягҽ каршы тору турында” 25нче декабрь, 

2008нче ел, №273-ФЗ Федераль кануны һҽм башка федераль кануннарда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чиклҽүлҽр һҽм тыюларны сакларга һҽм вазифаларын үтҽргҽ 

тиеш. Депутатның, җирле үзидарҽнең сайлау  органы затының, җирле үзидарҽ 

органының дҽүлҽт хезмҽтендҽге затының вҽкалҽтлҽре, муниципаль вазифа 

башкаручы башка затларның вҽкалҽтлҽре “Коррупциягҽ каршы тору турында” 25нче 

декабрь, 2008нче ел, №273-ФЗ Федераль кануны, “Аерым категория затларның 

Россия территориясеннҽн читтҽ урнашкан банкларында счѐт (вклад) ачырга һҽм 

акча, кыйммҽтле ҽйберлҽр сакларга, чит ил финанс инструментларын алу һҽм (яки) 

куллануны тыю турында” 7нче май, 2013нче ел, №79-ФЗ Федераль кануны, “Дҽүлҽт 

вазифасын башкаручы затларның кереме белҽн чыгымы туры килүен тикшерү 

турында” 3нче декабрь, 2012нче ел, №230- ФЗ Федераль канунында билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ чиклҽүлҽр һҽм тыюларны сакламаган  һҽм вазифаларын үтҽмҽгҽн очракта 

туктатыла. 

  7. Россия Федерациясенең коррупциягҽ каршы тору турында  кануны белҽн туры 

китереп  җирлек Советы депутатының керемнҽре, чыгымнары, милек һҽм милек 

характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында тапшырылган мҽгълуматларының дҿреслеге 

һҽм тулы булуын тикшерү   Татарстан Республикасы кануны билгелҽгҽн тҽртиптҽ 

Татарстан Республикасы Президенты карары буенча үткҽрелҽ. 

   8. Бу маддҽнең 7нче ҿлешенҽ туры китереп үткҽрелгҽн тикшерү вакытында 

“Коррупциягҽ каршы тору турында” 25нче декабрь, 2008нче ел, №273-ФЗ Федераль 

кануны, “Аерым категория затларның Россия территориясеннҽн читтҽ урнашкан 

банкларында счѐт (вклад) ачырга һҽм акча, кыйммҽтле ҽйберлҽр сакларга, чит ил 



финанс инструментларын алу һҽм (яки) куллануны тыю турында” 7нче май, 2013нче 

ел, №79-ФЗ Федераль кануны, “Дҽүлҽт вазифасын башкаручы затларның кереме 

белҽн чыгымы туры килүен тикшерү турында” 3нче декабрь, 2012нче ел, №230- ФЗ 

Федераль канунында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр һҽм тыюларны сакламау һҽм 

вазифаларын үтҽмҽү турында фактлар ачыкланганда, Татарстан Республикасы 

Президенты тиешле карар кабул итү ҿчен җирлек Советына, яки судка  җирлек 

Советы депутатының вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату турында гаризасы 

белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ. 

   9. Муниципаль хезмҽт  вазифасын башкаручы шҽхеснең  керемнҽре, чыгымнары, 

мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматлар Югары 

Ослан муниципаль җирлеге рҽсми сайтында мҽгълумати-телекоммуникацион 

“Интернет”  челтҽрендҽ һҽм (яки) муниципаль хокук актлары билгелҽгҽн тҽртиптҽ 

массакүлҽм мҽгълумат чараларында урнаштырыла. 

   10. Депутатның сайлаучылар белҽн очрашулары бинада, махсус билгелҽнгҽн 

урыннарда, шулай ук аларны үткҽрү тормышны тҽэмин итү объектларының, 

транспорт һҽм иҗтимагый инфраструктура, элемтҽ эшчҽнлеген бозуга китермҽгҽн,  

җҽяүлелҽр һҽм транспорт йҿрешенҽ, яки гражданнарның торак йортларга, транспорт 

һҽм иҗтимагый инфраструктура объектларына керү юлларында комачаулык 

тудырмаган  шартларда, ишегаллары эчендҽге территориялҽрдҽ үткҽрелҽ. Мондый 

очрашулар турында тиешле муниципаль берҽмлекнең  җирле үзидарҽ органнарына 

белдерү талҽп ителми. Шул ук вакытта депутат күрсҽтелгҽн органнарга алдан ук 

аларны үткҽрү вакыты һҽм урыны турында хҽбҽр итергҽ хокуклы. 

   11.  Җирле үзидарҽ органнары сайлаучылар белҽн очрашу үткҽрү ҿчен махсус 

бүлеп бирелгҽн  урыннарны билгелилҽр, шулай ук җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан сайлаучылар белҽн очрашу ҿчен бирелгҽн биналарның исемлеген һҽм 

аларның бирелү тҽртибен билгелилҽр. 

    12. Депутатның сайлаучылар белҽн очрашулары җыелышлар, митинглар, 

демонстрациялҽр, йҿрешлҽр һҽм пикетлар турында Россия Федерациясе кануны 

белҽн туры китереп халык алдындагы чара формасында үткҽрелҽ. 

      13. Җыелышлар, митинглар, демонстрациялҽр, йҿрешлҽр һҽм пикетлар турында 

Россия Федерациясе кануны белҽн туры китереп депутатның халык алдындагы чара 

формасында оештырылган һҽм үткҽрелгҽн сайлаучылар белҽн очрашуларына каршы 

килүгҽ Россия Федерациясе кануны белҽн туры китереп административ җаваплылык 

каралган. 

     

     30нчы маддә. Җирлек  депутатының, Җирлекнең җирле үзидарә органының 

сайлап куелган әгъзаның, җирлекнең җирле үзидарә органының сайлап 

куелган дәүләт хезмәтендәге шәхеснең вәкаләтләрен тормышка ашыру 

гарантияләре 

    

     1. Җирлек депутатының, җирле үзидарҽ органының сайлап куелган ҽгъзаның, 

җирле үзидарҽ органының сайлап куелган дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеснең 



вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру гарантиялҽре федераль кануннар, Татарстан 

Республикасы кануны белҽн туры китереп Җирлек  Уставы белҽн билгелҽнҽ. 

    2. Даими нигездҽ муниципаль вазифа башкарган кешегҽ түбҽндҽге  гарантиялҽр 

бирелҽ: 

   1) муниципаль хокук актлары белҽн туры китереп дҽүлҽт хезмҽтендҽге  

вҽкалҽтлҽрен башкаруны тормышка ашыру ҿчен уңай шартлар; 

   2) канунга туры китереп, милек формаларына карамастан,  Җирлек бюджеты 

хисабыннан тулысынча яки ҿлешчҽ финансланган, яки канун белҽн туры китереп 

салым һҽм мҽҗбүри бурычларын түлҽү буенча ташламалары булган җирле үзидарҽ 

органнарының, предприятие, учреждение һҽм оешмаларның дҽүлҽт хезмҽтендҽге 

кешелҽре тарафыннан беренче чиратта кабул итү хокукы;  

   3) җирле үзидарҽ органнары кабул иткҽн хокук актларына тоткарлыксыз керүгҽ 

хокук; 

   4) Җирлек муниципаль хокук актлары билгелҽгҽн тҽртиптҽ, Җирлек 

территориясендҽ урнашкан җирле үзидарҽ органнарыннан ҽһҽмиятле булган 

мҽсьҽлҽлҽр буенча  вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыруга кирҽк булган  мҽгълумат 

алырга, ҽ федераль кануннар белҽн каралган очракта – барлык милек формалары 

булган оешмалардан, җҽмҽгать оешмаларыннан һҽм аларның дҽүлҽт хезмҽтендҽге 

кешелҽреннҽн мҽгълумат алырга хокук; 

   5) вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ акчалата түлҽү алуга  хокук; 

   6) эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү белҽн тҽэмин ителгҽн 

ял, ял кҿннҽре һҽм бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук еллык түлҽүле тҿп һҽм ҿстҽмҽ ялга 

хокук; 

   7) муниципаль вазифа башкарган кешегҽ һҽм аның гаилҽсенҽ, шул исҽптҽн 

муниципаль вазифа башкарган кеше пенсиягҽ чыкканнан соң медицина ярдҽме 

күрсҽтү; 

   8) муниципаль вазифа башкарган кешегҽ, үзенең вазифасын башкарган вакытта 

хезмҽткҽ яраклылыгын югалткан очракта дҽүлҽт социаль страхованиесенҽ; 

   9) Уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм шартларда, муниципаль вазифа башкарган 

кеше пенсия белҽн тҽэмин ителергҽ, шулай ук федераль кануннарга туры китереп, 

муниципаль вазифа башкарган кеше, үзенең вазифасын башкарган вакытта үлгҽн 

очракта,  аның гаилҽсен пенсия белҽн тҽэмин итү  хокукы; 

   10) федераль кануннар белҽн,  Җирлекнең муниципаль хокук актлары билгелҽгҽн 

тҽртиптҽ, шартларда һҽм очракта үзенең вазифасын башкарган вакытта кҿчлҽү, 

янаулар һҽм башка аның  хокукларын бозган гамҽллҽрдҽн  муниципаль вазифа 

башкарган кешене һҽм аның гаилҽсен яклау; 

   11) эш буенча командировкалар белҽн бҽйле чыгымнарны каплау; 

   12) Җирлекнең  муниципаль  хокук актлары билгелҽгҽн тҽртиптҽ, үзенең 

вазифасын башкарган вакытта транспорт белҽн тҽэмин итү, шулай ук эш буенча 

шҽхси транспортын кулланган ҿчен компенсация . 

     3.  Даими булмаган нигездҽ муниципаль вазифа башкарган кешегҽ ҽлеге 

маддҽнең 1нче пунктының 1-4 һҽм 10нчы кече пунктларында каралган гарантиялҽр 



бирелҽ, шулай ук  Җирлекнең муниципаль хокук актлары билгелҽгҽн тҽртиптҽ эш 

буенча командировкалар белҽн бҽйле чыгымнарнын  компенсациялҽү каралган. 

   4. Муниципаль вазифа башкарган кешелҽргҽ вазифаларын башкару гарантиясе  

Җирлек бюджеты хисабына финанслана. 

 

 

   31нче маддә. Җирлек Советы депутатының сайлаучылар белән үзара 

мөнәсәбәтләре 

     

   1. Җирлек Советы депутаты сайлаучылар, шулай ук Җирлек териториясендҽ 

урнашкан күмҽк хуҗалыклар, оешмалар, дҽүлҽт һҽм башка органнар  белҽн элемтҽдҽ 

тора. 

     2. Җирлек Советы депутаты сайлаучылар алдында җаваплы һҽм аларга отчѐт 

бирҽ. 

     3. Җирлек Советы депутаты сайлаучылар алдында үзенең башкарган эшлҽре 

буенча елга бер тапкырдан да ким  булмаган хисап тота, аларны Җирлек Советы 

эшчҽнлеге белҽн даими таныштырып тора, шулай ук айга бер тапкырдан да ким 

булмаган халыкны кабул итү алып бара. 

     4. Җирлек Советы депутаты канунда каралган буенча Җирлек  халкының законлы 

хокукларын, иреген һҽм мҽнфҽгатьлҽрен яклау буенча, шул исҽптҽн алардан килгҽн 

тҽкъдимнҽрне, гаризаларны, шикаятьлҽрне карап чыгырга һҽм аларның 

сорауларының вакытында чишелеше буенча дҿрес чаралар күрергҽ тиеш. 

     

     32нче маддә. Яңа сайланган Җирлек Советы эшен оештыру 

     

    1. Яңа сайланган Җирлек Советы беренче утырышына Җирлек Советы 

депутатларның ҿчтҽн ике ҿлеше составында сайланган кҿннҽн соң 10 кҿннҽн соңга 

калмыйча  җыела. 

   2. Сайлаулардан соң Җирлек Башлыгын сайлаганчы Җирлек Советының беренче 

утырышын Җирлек Советының яше буенча олырак булган депутат ача һҽм алып 

бара. 

 

     33нче маддә. Җирлек  Советы компетенциясе. 

     

     1. Җирлек Советы компетенциясенҽ түбҽндҽгелҽр  керҽ: 

     1) Җирлек уставын кабул итү һҽм аңа үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр  кертү; 

     2) Җирлек территориясендҽ канунга туры китереп гомумүтҽлешле кагыйдҽлҽр 

булдыру; 

     3) Җирлек бюджетын һҽм аның үтҽлеше турында отчѐтны раслау; 

     4) Россия Федерациясенең салымнар һҽм җыелган акчалар турындагы канунга 

туры китереп җирле салымнар һҽм җыелган акчалар, аларны түлҽү буенча 

ташламалар бирелүне булдыру, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару; 



     5) Җирлекнең  социаль – икътисади үсеш стратегиясен раслау; 

     6) Россия Федерациясе Хҿкүмҽте билгелҽгҽн талҽплҽр буенча җирлекнең 

коммуналь инфраструктурасы системасының комплекслы үсеш программаларын, 

җирлекнең транспорт инфраструктурасы системасының комплекслы үсеш 

программаларын,   җирлекнең социаль инфраструктурасы системасының 

комплекслы үсеш программаларын раслау; 

      7) Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү, җирлекне үзгҽртеп кору  буенча инициатива 

белҽн чыгу; 

     8) Җирлек Советына депутатлар сайлауны билгелҽү һҽм Җирлек Советы 

депутатларын сайлау буенча сайлау округлары схемаларын раслау; 

     9) җирле референдумны билгелҽү; 

     10) Җирлек Башлыгын билгелҽү;  

     11) Җирлек Башлыгы урынбасарын  билгелҽү; 

     12) җирлекнең җирле үзидарҽ органнары структурасын раслау, җирлекнең  

һҽрбер җирле үзидарҽ органының эчке структурасын һҽм штат расписаниесен 

раслау; 

     11) Җирлек Башкарма комитеты Җитҽкчесе вазифасына керү буенча конкурс 

үткҽрү тҽртибен билгелҽү, конкурс комиссиясе ҽгъзаларын раслау; 

    12) муниципаль җирлек Советына җирлек Советы депутатлары арасыннан җирлек 

вҽкилен сайлау ; 

    13) Җирлек Сайлау комиссиясе ҽгъзаларын раслау; 

    14) Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү, үзгҽртеп кору буенча сорауларны тавышка 

куюны билгелҽү, Җирлек Советы депутаты чакыруы буенча тавыш бирү; 

     15) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында закон чыгару  инициативасы  

хокукын тормышка ашыру; 

    16) Җирлекнең муниципаль милкендҽ булган  мҿлкҽт  белҽн идарҽ итү һҽм 

куллану тҽртибен билгелҽү, шул исҽптҽн федераль канунга туры китереп аларны 

хосусыйлаштыру тҽртибен һҽм  шартларын билгелҽү; Җирлек Советы раслауыннан 

соң яки килешү буенча тартып алынган муниципаль мҿлкҽт тҿрлҽренең исемлеген 

билгелҽү; 

    17) муниципаль предприятие һҽм учреждениелҽрне тҿзү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару 

турында карарлар кабул итү тҽртибен билгелҽү, шулай ук  федераль канунда 

башкача  билгелҽнмҽгҽн булса, муниципаль предприятиелҽрнең һҽм 

учреждениелҽрнең хезмҽтенҽ тарифларны кую тҽртибен  һҽм аларны куюны 

билгелҽү; 

   18) җирлекнең муниципальара хезмҽттҽшлекне оештыруда катнашу тҽртибен 

билгелҽү;  

   19) җирлекнең җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлегенең материаль - техник 

тҽртибен һҽм оештыруны булдыруны билгелҽү; 

   20) Җирлекнең Ревизия комиссиясен фрмалаштыру; 

   21) җирлек башлыгын отставкага җибҽрү турында карар кабул итү ;  



   22) Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының 

сайлап куелган затларының урындагы мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча вҽкалҽтлҽрен 

үтҽүне тикшерү; 

   23) җирлек территориясен тҿзеклҽндерү һҽм тҽртиптҽ тоту кагыйдҽлҽрен раслау; 

   24) җирлекнең территориаль планлаштыру документларын, җирлекнең тҿзелешне 

проектлауның җирле нормативларын, җирлек территориясендҽ җирлҽрдҽн 

файдалану, һҽм тҿзелешне, җирлекнең генераль планын раслау, Россия Федерациясе 

Шҽһҽр тҿзелеше  кодексына туры китереп башка тҿзелеш документларын раслау; 

   25) җирлек территориясендҽ урамнарга һҽм  торак пунктларның башка 

ҿлешлҽренҽ  исемнҽр бирү һҽм исемнҽрен үзгҽртү ; 

   26) гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерү ҿчен финанс һҽм материаль  ресурсларның 

җирле резервларын булдыру һҽм куллану тҽртибен билгелҽү; 

   27) специальлҽшкҽн муниципаль торак фондының торак йортларын бирү тҽртибен 

билгелҽү ; 

   28) җирлек бюджетыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарына кирҽкле 

акчаны бүлеп бирү шартларын һҽм тҽртибен билгелҽү; 

   29) автоном коммерцияле булмаган оешмалар һҽм фондлар формасында 

коммерцияле булмаган оешмалар тҿзү турында карар кабул итү ; 

   30) үзенең массакүлҽм мҽгълумат чараларын оештыру; 

   31) Җирлек Уставын һҽм Җирлек  Советы карарларын аңлату; 

   32) үзенең эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре  буенча Җирлек Советы Регламентын 

һҽм башка карарларны кабул итү; 

   33) Җирлек  Советы  турында Кагыйдҽнамҽне раслау; 

   34) федераль кануннар, Татарстан Республикасы кануннарына буйсынган  

муниципаль районнарның сайлап куелган органнарына бирелгҽн  башка 

вҽкалҽтлҽре, шулай ук бу Устав тарафыннан Җирлек  Советы компетенциясенҽ 

буйсынган башка вҽкалҽтлҽре. 

 федераль кануннар, Татарстан Республикасы кануннарына буйсынган  муниципаль 

җирлекнең сайлап куелган органнарына бирелгҽн  башка вҽкалҽтлҽре, шулай ук бу 

Устав тарафыннан Җирлек Советы компетенциясенҽ буйсынган башка вҽкалҽтлҽре. 

    2. Җирлек  Советы Җирлек Башлыгының, Җирлек Башкарма комитеты 

Җитҽкчесенең эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре, Җирлек Башлыгына караган башка җирле 

үзидарҽ органнарының эшчҽнлеге турында, шул исҽптҽн Җирлек Советы күтҽргҽн  

мҽсьҽлҽлҽрне чишү  турында еллык отчѐтын тыңлый. 

     

    34нче маддә. Җирлек Советының эшләү тәртибе  

       

    1. Җирлек Советының эшлҽү тҽртибе бу Устав һҽм Җирлек Советы Регламенты 

белҽн билгелҽнҽ. 

   2. Җирлек Советының тҿп эш формасы булып аның Җирлек компетенциясенҽ 

кагылышлы сорауларны чишҽ торган утырышлары тора. 



   3. Ҽгҽр Җирлек Советы  утырышында сайлап куелган депутатларның 50 

проценттан кимерҽге катнашмаса, ул хокуклы дип санала. 

    4. Җирлек Советының чираттагы  утырышы кирҽк булганда, лҽкин кимендҽ ҿч 

айга бер тапкыр уздырыла. Чираттан тыш утырышлар Җирлек Башлыгы яки Җирлек 

Советының билгелҽнгҽн  депутатларның кимендҽ ҿчтҽн бер ҿлеше санынча 

депутатлар тҿркеме инициативасы буенча чакырыла.  

   5. Совет утырышлары Җирлек Башлыгы тарафыннан чакырыла. Җирлек Советы 

депутатлары һҽм чакырылган затлар килҽсе утырышның вакыты, урыны һҽм кҿн 

тҽртибе белҽн биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, ҽ чираттан тыш утырышка –аны 

үткҽрергҽ бер кҿн кала хҽбҽрдар булырга тиешлҽр. 

   6. Җирлек Советы утырышлары ачык һҽм белдереп үткҽрелҽ. Җирлек Советының 

ачык утырышларында Җирлекнең телҽсҽ кайсы кешесе катнаша ала.  

   Регламент белҽн каралган очракта, Җирлек Советы ябык утырышлар үткҽрү 

турында карар кабул итергҽ хаклы, һҽм анда Җирлек Советы чакырган затлар гына, 

шулай ук кануннарга туры китереп утырышта катнашырга хокукы булган затлар 

катнаша ала.  

   7. Җирлек Советының һҽрбер утырышы беркетмҽгҽ теркҽлҽ һҽм  язып барыла. 

Җыелыш беркетмҽсенҽ җыелышның датасы, үткҽрү урыны, үткҽрү вакыты турында 

мҽгълумат, каралачак барлык сораулар саналып чыга һҽм тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен 

күрсҽтеп барлык кабул ителгҽн карарлар теркҽлҽ. Җирлек Советы җыелышы 

беркетмҽсенҽ Җирлек Башлыгы кул куйганнан соң, аның белҽн Җирлекнең телҽсҽ 

кайсы кешесе таныша ала. 

    8. Җирлек Советы утырышларында һҽр депутат бер тавышка ия. Җирлек Советы 

депутаты тавыш бирүгҽ хокукын үзе башкара. Җирлек Советында тавыш бирү ачык 

(шул исҽптҽн исемлҽп) һҽм ябык була ала. Һҽр тҿр тавыш бирүне куллану бу Устав, 

Җирлек Советы Регламенты белҽн билгелҽнҽ.  

 

     35нче маддә. Җирлек Советы эшчәнлеген оештыру 

    

    1. Җирлек Советы эшчҽнлеген оештыруны Җирлек Башлыгы башкара. 

    2. Җирлек Советы Регламентына туры китереп Җирлек Советы компетенциясенҽ 

караган сорауларны алдан карау һҽм ҽзерлҽү ҿчен Җирлек Башлыгыннан һҽм аның 

урынбасарыннан  кала депутатлардан Җирлек Советы эшчҽнлегенең тҿп 

юнҽлешлҽре буенча даими комитет оештырыла, шулай ук даими һҽм вакытлы 

комиссиялҽр оештырылырга мҿмкин. Депутат ике даими комиссиядҽ генҽ эшлҽргҽ 

хокуклы. 

   3. Муниципаль программаларны, Җирлек Советы карарлары проектларын  ҽзерлҽү 

ҿчен, Җирлеккҽ кагылышлы  ҽһҽмиятле сорауларны  тикшерү ҿчен, Җирлек Советы 

каршында аның карары буенча депутатлар, Җирлек Башкарма комитеты вҽкиллҽре, 

иҗтимагый оешмалар, организациялҽр һҽм предприятиелҽр, белгечлҽр, экспертлар  

һҽм Җирлек халкы  составында, партия фракциялҽре, эшче, эксперт һҽм башка 

киңҽш итүче тҿркемнҽр оеша ала. 



 

    36нчы маддә. Җирлек Советының контроль функцияләрне тормышка 

ашыруы 

     

    1. Җирлек Советы Җирлек территориясендҽ бу Уставның кагыйдҽнамҽлҽре 

үтҽлешен, Җирлек Советы кабул иткҽн норматив актлар, Җирлек бюджеты  

үтҽлешен, бюджеттан тыш акчаларны куллану, Җирлекнең үсеш программаларын, 

Җирлек Башкарма комитеты  һҽм  җирле үзидарҽнең башка органнары эшчҽнлеген 

контрольдҽ тотуны тормышка ашыра. 

   2. Җирлек җирле үзидарҽ органнары һҽм аларның вазифаи затлары кануннарны, бу 

Уставны һҽм башка муниципль хокук актларын бозган очракта, Җирлек Советы, 

Җирлек Башлыгы карары нигезендҽ билгелҽнгҽн фактларны тикшерү ҿчен 

депутатлар арасыннан вакытлы контроль комиссиялҽр оешырга мҿмкин. 

   3. Кануннарга яраклаштырып Җирлек Советы,  Җирлек Башлыгы карары 

нигезендҽ Җирлек бюджеты акчаларының максатчан кулланылышын тикшерү 

(ревизия), муниципаль мҿлкҽтнең нҽтиҗҽле кулланылышын тикшерҽ ала, шулай ук 

Җирлек Башкарма комитетының башка финанс-хуҗалык мҽсьҽлҽлҽрен тикшерү 

үткҽрҽ ала. Тикшерү (ревизия) үткҽрергҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт власте органнарыннан белгечлҽр, бҽйсез аудиторлар җҽлеп 

ителҽ ала.  

   4. Җирлек Башкарма комитеты, аның Җитҽкчесе, предприятиелҽр, учреждениелҽр, 

оешмалар, вазифаи затлар, канун белҽн башка нҽрсҽ билгелҽнмҽгҽн булса, Җирлек 

Советы, аның контроль коиссиялҽре, Җирлек Советы депутаты мҿрҽҗҽгате буенча 

соратып алынган Җирлек Советын җитҽклҽү белҽн бҽйле мҽгълуматны бирергҽ 

тиеш, ҽ кануннарны, муниципаль хокук актларын бозу очраклары ачыкланса, 

җитешсезлеклҽрне бетерү ҿчен һҽм гаеплелҽрне җавапка тарту буенча кичекмҽстҽн 

чаралар күрергҽ тиеш. 

   5. Җирлек  Советы Җирлек Башлыгының, Җирлек Башкарма комитеты 

Җитҽкчесенең эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре, Җирлек Башлыгына караган башка җирле 

үзидарҽ органнарының эшчҽнлеге турында, шул исҽптҽн Җирлек Советы күтҽргҽн  

мҽсьҽлҽлҽрне чишү  турында еллык отчѐтын тыңлый. 

    6. Җирлек Советы, контроль функциялҽрен тормышка ашырганда, Җирлек 

Башкарма комитетының финанс-хуҗалык һҽм башкарма-күрсҽтмҽ бирү  

эшчҽнлегенҽ катнашырга хокуклы түгел. 

     

   37нче маддә. Җирлекнең муниципаль Советына җирлек вәкилен сайлау.  

 

   1. Югары Ослан муниципаль район Советына җирлек вҽкиле Җирлек Советы 

депутатлары арасыннан яшерен тавыш бирү юлы белҽн сайлана. 

   2. Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн санының яртысыннан артыгы 

тавыш бирсҽ, кандидат сайланган булып санала. 

 



    38нче маддә. Җирлек Советы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату 

   

    1. “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми 

принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунының 73нче маддҽсе 

белҽн каралган тҽртиптҽ һҽм нигездҽ Җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда 

туктатылырга мҿмкин. 

     Җирлек Советы вҽкалҽтлҽре шулай ук түбҽндҽге очракларда вакытыннан алда 

туктатыла: 

   1) җирлек Советы үз-үзен тарату турында карар кабул иткҽн очракта; 

    2)  Татарстан Республикасы Югары судының Җирлек Советы депутатлар 

составының хокуксыз булуы турында карары кҿченҽ кергҽч, шул исҽптҽн 

депутатлар үзлҽренең вҽкалҽтлҽрен ҿстеннҽн тҿшерсҽ; 

    3) федераль кануннарга туры китереп тормышка ашырылган, Җирлекне үзгҽртеп 

кору булган, шулай ук Җирлекне бетергҽн очракта; 

   4) шҽһҽр округы белҽн берлҽштҽрү аркасында җирлекнең муниципаль берҽмлек 

статусын югалтуы; 

   5) Җирлек  чиклҽрен үзгҽрү нҽтиҗҽсендҽ булган очракта, яки җирлекне шҽһҽр 

округы белҽн берлҽштерү аркасында  килеп чыккан  сайлаучыларның саны 25 

проценттан артып китсҽ; 

    6) гражданнарның туры ихтыяры юлы белҽн кабул ителгҽн карарларны тормышка 

ашыру ҿчен кирҽк булган муниципаль хокук актларын чыгару вакыты бозылса. 

    2. Җирлек Советы вҽкалҽтенең вакытыннан алда туктатылуы аның 

депутатларының  вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылуына сҽбҽп була. 

    3. Җирлек Советы вҽкалҽте вакытыннан алда туктатылган очракта вакытыннан 

алда сайлаулар федераль канун белҽн билгелҽнгҽн срокларда үткҽрелҽ. 

 

   39нчы маддә. Җирлек Советының үз-үзен тарату турында карар  кабул итү 

тәртибе 

 

   1. Җирлек Советының үз-үзен тарату  турында карары Җирлек Башлыгы яки 

Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн санының яртысыннан ким булмаган 

депутатлар тҿркеме  инициативасы буенча кабул ителҽ ала. 

   2. Үз-үзен тарату  турында карар кабул итү инициативасы күрсҽтелҽ алмый: 

   1) Җирлек Советын сайлаганнан соң беренче елы эчендҽ; 

   2) Җирлек бюджеты  кабул ителгҽн һҽм аның үтҽлеше турында отчѐт  расланган  

вакытта; 

  3) яңа Җирлек Башлыгын сайлаганчы Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽрен вакытыннан 

алда туктаткан очракта. 

    3. Җирлек Советының үз-үзен тарату турында язмача тҽкъдиме үз-үзен тарату 

сҽбҽплҽрен күрсҽтергҽ тиеш, шулай ук аңа үз-үзен тарату сҽбҽплҽрен дҽлиллҽгҽн 

материаллар куелырга тиеш. 



   4. Үз-үзен тарату турында сорауны алдан карап чыгу буенча Җирлек Советы 

депутатлары саныннан комиссия тҿзелҽ. Җирлек Советы яки Җирлек Башлыгы  

карары буенча Җирлек Советының үз-үзен тарату турында мҽсьҽлҽсе халык 

тыңлауларына куелырга мҿмкин. 

    5. Җирлек Советының үз-үзен тарату турында мҽсьҽлҽне карау дҽвамлылыгы 

Җирлек Советы депутатлары һҽм Җирлек халкы тарафыннан  үз-үзен тарату 

инициативасының барлык шартлары һҽм нигезлҽрен һҽр яклап  һҽм объектив 

тикшерү мҿмкинлегенҽ гарантия бирергҽ тиеш. Үз-үзен тарату турында карар үз-

үзен тарату инициативасы күрсҽтелгҽн кҿннҽн алып ике ай узганнан соң кабул ителҽ 

ала. 

    6. Җирлек Советының үз-үзен тарату турында карары яшерен тавыш бирү юлы 

белҽн Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн санының ҿчтҽн ике ҿлеш тавыш 

белҽн кабул ителҽ. 

   7. Җирлек Советы тарафыннан үз-үзен тарату турында тҽкъдиме кире кагылса, 

кабат үз-үзен тарату турында инициатива үз-үзен тарату мҽсьҽлҽсе буенча тавыш 

биргҽн кҿннҽн алып бер елдан да иртҽрҽк була алмый. 

 

 

    40нчы маддә. Җирлек Советы депутаты  вәкаләтләрен вакытыннан алда 

туктату 

     

   1. Җирлек Советы депутаты вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда түбҽндҽге очракларда 

туктатыла: 

   1) үлгҽн очракта; 

   2) үз телҽге буенча отставкага киткҽндҽ; 

   3) суд тарафыннан хезмҽткҽ яраксыз яки чикле  эшкҽ яраклы  дип табылса; 

   4) суд тарафыннан билгесез юкка чыккан дип  яки үлгҽн дип табылса; 

   5) аңа карата гаеплҽү суд карары законлы кҿченҽ керсҽ; 

   6) Россия Федерациясе чиклҽренҽ яшҽргҽ китсҽ; 

   7) Россия Федерациясе гражданлыгы бетсҽ, Россия Федерациясе халыкара  килешү 

катнашучысы-чит дҽүлҽт гражданлыгы бетҽ, шуңа күрҽ чит ил гражданины җирле 

үзидарҽ органнарына сайлана ала; 

  8) сайлаучылар тарафыннан чакыртып алынса; 

  9) Җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылса; 

 10) хҽрби хезмҽткҽ алынса яки  аны алыштыра торган альтернатив граждан 

хезмҽтенҽ алынса; 

   11) федераль канунда билгелҽнгҽн башка очракларда. 

   2. Үзенең вҽкалҽтлҽрен башкаручы Җирлек Советы депутаты вҽкалҽтлҽре 

вакытыннан алда “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның 

гомуми принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канун билгелҽгҽн 

чиклҽүлҽрне үтҽмҽгҽн очракта туктатыла. 



   3. Җирлек Советы депутатының вҽкалҽтлҽрен туктату турындагы карары бу 

маддҽнең 1нче ҿлешенең 1-7,10нчы пунктларында күрсҽтелгҽн очракларда   депутат 

вҽкалҽтлҽре туктатылган кҿннҽн соң 30 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителҽ, ҽгҽр 

бу очрак җирлек Советы сессиялҽре арасында булса, ҿч айдан да соңга калмыйча 

кабул ителҽ.   

  4. Җирлек Советы депутатының вҽкалҽтлҽре бу маддҽнең 1нче ҿлешенең 8нче 

пунктларында күрсҽтелгҽн очракларда   җирлек Советы депутатын чакыртып алу 

буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгарган кҿннҽн соң 

туктатыла. 

   5. Җирлек Советы депутатының вҽкалҽтлҽре бу маддҽнең 1нче ҿлешенең 9нчы 

пунктларында күрсҽтелгҽн очракларда   җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан 

алда туктатылган кҿннҽн туктатыла. 

   6. Татарстан Республикасы Президенты җирлек Советы депутатының 

вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн 

очракта вҽкалҽтлҽрне вакытыннан алда туктатуга нигез булып җирлек Советына 

ҽлеге гариза кергҽн кҿн санала. 

   7. Җирлек Советы депутатының вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылса, 

депутатны ҿстҽмҽ сайлаулар федераль канун, Татарстан Республикасы Сайлау 

кодексы белҽн туры китереп билгелҽнҽ. 

    

                 IV нче бүлек.  Җирлек башлыгы 

   

      41нче маддә. Җирлек Башлыгы – Җирлекнең  югары дәүләт хезмәтендәге   

шәхесе 

   

      1. Җирлек Башлыгы Җирлекнең югары дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхесе булып тора. 

      2. Җирлек Башлыгы Җирлек Советы тарафыннан сайлана һҽм аның рҽисе 

вҽкалҽтлҽрен башкара. 

      3. Җирлек Башлыгы вазифасының  рҽсми исеме-Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Башлыгы. 

     4. Җирлек Башлыгы вазифасы буенча Югары Ослан муниципаль районы 

Карагуҗа авыл җирлеге Советы депутаты була. 

     5. Җирлек Башлыгы бер үк вакытта җирлек Советын һҽм җирлекнең Башкарма 

комитетын җитҽкли. 

 

     42нче маддә. Җирлек Башлыгын сайлау тәртибе 

     

    1. Җирлек Башлыгы  яңа сайланган Җирлек Советының беренче утырышында 

Җирлек Советы депутатлары арасыннан  яшерен тавыш бирү юлы белҽн Җирлек 

Советы вҽкалҽте вакытына сайлана.  



      2.  Җирлек Башлыгын сайлау Җирлек Советы депутатлары күрсҽткҽн 

кандидатлар  арасыннан, шул исҽптҽн Җирлек халкы, иҗтимагый оешмалар, 

Татарстан Республикасы Президенты тҽкъдимнҽре нигезендҽ сайлана. 

      3. Сайланганнан соң Җирлек Башлыгы түбҽндҽгечҽ ант бирҽ: 

“Миңа йҿклҽнгҽн Карагуҗа авыл җирлеге Башлыгының зур бурычларын тормышка 

ашырганда Россия Федерациясе  кануннарын һҽм Конституциясен, Татарстан 

Республикасы кануннарын һҽм  Конституциясен, Карагуҗа авыл җирлеге Уставын 

үтҽргҽ, Карагуҗа авыл җирлеге кешелҽренең мул тормышын тҽэмин итү ҿчен бҿтен 

белемемне һҽм кҿчемне куярга, кеше һҽм гражданин хокукларын сакларга ант 

итҽм”. 

 

 

     43нче маддә.  Җирлек Башлыгының статусы 

      

     1. Җирлек Башлыгы даими нигездҽ эшли. 

     2. Җирлек  Башлыгын Югары Ослан муниципаль районы Советына даими 

нигездҽ башкаручы вазифага сайланган очракта, ул җирлек Башлыгы вазифаларын 

азат ителмҽгҽн нигездҽ тормышка ашыра.  

     3. Җирлек  Башлыгы үзенең эшчҽнлегендҽ, бу Устав һҽм федераль канунга туры 

китереп, Җирлек Советына һҽм Җирлектҽ яшҽүче халык контрольлегендҽ һҽм 

отчѐтында . 

     4. Җирлек Башлыгы елга бер тапкыр  Җирлек Советына үзенең эшчҽнлеге 

нҽтиҗҽлҽре турында, шул исҽптҽн җирлек Советы куйган мҽсьҽлҽлҽрне чишү 

турында еллык отчѐтларын  тҽкъдим итҽ.  

     5. Җирлек Башлыгы “Коррупциягҽ каршы тору турында” 25нче декабрь, 2008нче 

ел, №273-ФЗ Федераль кануны, “Аерым категория затларның Россия 

территориясеннҽн читтҽ урнашкан банкларында счѐт (вклад) ачырга һҽм акча, 

кыйммҽтле ҽйберлҽр сакларга, чит ил финанс инструментларын алу һҽм (яки) 

куллануны тыю турында” 7нче май, 2013нче ел, №79-ФЗ Федераль кануны, “Дҽүлҽт 

вазифасын башкаручы затларның кереме белҽн чыгымы туры килүен тикшерү 

турында” 3нче декабрь, 2012нче ел, №230- ФЗ Федераль кануны, “Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары турында” 

06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канун һҽм башка федераль кануннар билгелҽгҽн 

чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽргҽ һҽм вазифаларын башкарырга тиеш. 

 

      44нче маддә. Җирлек  Башлыгының вәкаләтләре 

     

     Җирлек Башлыгы: 

     1) башка муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары белҽн, дҽүлҽт 

хакимияте органнары белҽн, гражданнар һҽм оешмалар белҽн мҿнҽсҽбҽттҽ Җирлек 

исеменнҽн эш алып бара, Җирлек исеменнҽн ышаныч язуыннан башка эш йҿртҽ; 



       2) Җирлек  Советы эшен оештыра, Җирлек Советы утырышларын җыя һҽм 

аларда рҽислек итҽ, җирлек Советы утырышының  чираттан тыш чакырылышын 

талҽп итергҽ хокуклы;  

       3) Җирлек Башкарма комитеты эшчҽнлеге белҽн бер генҽ кеше идарҽсе 

принципларында идарҽ итҽ һҽм Район Башкарма комитеты компетенциясенҽ кергҽн 

вҽкалҽтлҽрне үтҽү ҿчен шҽхси җаваплылык алып бара; 

    4) үзенең вҽкалҽтлҽре кысаларында Җирлек Советы һҽм Җирлек Башкарма 

комитеты  эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча хокук актлары чыгара; 

    5)  бу Устав белҽн билгелҽнгҽн  тҽртиптҽ, Җирлек Советы кабул иткҽн норматив 

хокук актларына кул куя һҽм халыкка җиткерҽ, шулай ук Җирлек  Советы 

утырышлары беркетмҽлҽренҽ кул куя; 

   6) Җирлек Советы эшчҽнлегендҽ җҽмҽгатьчелек фикерен исҽплҽү һҽм ачыклык 

булдыру буенча чаралар күрҽ; 

    7) халыкны кабул итҽ, аларның  мҿрҽҗҽгатьлҽрен, гаризаларын һҽм шикаятьлҽрен 

карауны оештыра; 

    8) Җирлек бюджетында каралганча, Җирлек акчасы белҽн идарҽ итҽ, шул исҽптҽн 

Җирлек  Советы эшчҽнлеген тҽэмин итү һҽм тотуга акчаларны бүлүче булып тора, 

банк учреждениелҽрендҽ җирлекнең  бюджет һҽм башка счѐтларын ача һҽм яба; 

     9) Җирлек Советы контроль вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыруны кҿйли; 

     10) канунга һҽм бу Уставка туры китереп, халыкның үз ирке белҽн кабул ителгҽн 

карарларын  тормышка ашыру буенча Җирлек  Советының  хокук актларын кабул 

итүне оештыра; 

    11)  Җирлек Советы карауына җирлек бюджеты проектын һҽм аның үтҽлеше 

турында отчѐтны, җирлек үсеше программалары һҽм план проектлары һҽм аларның 

үтҽлеше турында отчѐтны тапшыра; 

   12) Җирлекнең  җирле үзидарҽ органнарының Татарстан территориясендҽ эшлҽп 

килүче башкарма хакимият федераль органнарының территориаль органнары, башка 

федераль органнар, Татарстан Республикасы  дҽүлҽт хакимияте органнары белҽн 

үзара бҽйлҽнешен  булдыра; 

   13) Җирлек Советының  муниципаль хезмҽткҽрлҽрен вазифага билгели һҽм 

вазифадан азат итҽ, аларның эшчҽнлеген контрольдҽ тота, аларга карата 

кызыксындыру чараларын һҽм дисциплинар  җаваплылыкны куллана; 

   14) Җирлек исеменнҽн дҽүлҽт хакимияте органнары белҽн, башка муниципаль 

берҽмлеклҽр белҽн икътисад һҽм иҗтимагый-мҽдҽният ҿлкҽсендҽ хезмҽттҽшлек 

турында  килешүнамҽлҽр һҽм  килешүлҽр тҿзи, Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

хакимияте органнары белҽн үзара бҽйлҽнеш турында һҽм гамҽллҽрне килештерү 

турында килешүнамҽлҽр һҽм  килешүлҽр тҿзи; 

   15) җирле үзидарҽ органнары тарафыннан җирле үзидарҽ органнарына федераль 

кануннар һҽм Татарстан Республикасы кануннары белҽн  җирле үзидарҽ 

органнарына тапшырылган ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча аерым 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен  тормышка ашыруны   булдыра; 



   16) муниципаль берҽмлеклҽр  башлыкларының идарҽ  итүе турында федераль 

кануннар белҽн,  Татарстан Республикасы  кануннары белҽн бирелгҽн башка 

вҽкалҽтлеклҽрне, шулай ук бу Устав, Җирлек  Башлыгы компетенциясенҽ караган 

Җирлек Советы карарлары белҽн бирелгҽн башка вҽкалҽтлеклҽрне тормышка 

ашыра. 

    

    45нче маддә. Җирлек  Башлыгы Ярдәмчесе 

 

    1. Җирлек  Башлыгы тҽкъдиме буенча Җирлек  Советы тарафыннан депутатлар 

арасыннан Җирлек Башлыгы ярдҽмчесе сайлана. 

    2. Җирлек Советы депутаты Җирлек Башлыгы ярдҽмчесе булып, аны сайлау  ҿчен 

Җирлек Советы депутатларының яртысыннан артык ҿлеше тавыш биргҽн булса, 

сайланган дип санала.  

   3. Җирлек Башлыгы ярдҽмчесе  Җирлек Советы Регламенты билгелҽгҽн  

вазифаларны бүлү белҽн туры китергҽн функциялҽрне, Җирлек  Башлыгы 

йҿклҽмҽлҽрен  башкара, ҽ ул  вакытлыча булмаган очракта (авыру яки ялы сҽбҽпле) 

яки ул үз  вазифаларын башкара алмаган очракта яки вакытыннан алда вҽкалҽтлҽре 

туктатылганда, Җирлек  Башлыгы вазифаларын башкара. 

   4. Җирлек Башлыгы ярдҽмчесе үзенең вҽкалҽтлҽрен азат ителмҽгҽн нигездҽ 

тормышка ашыра. 

   5. Җирлек  Башлыгы ярдҽмчесе  вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда бу Уставның 40нчы 

маддҽсендҽ каралган нигездҽ вакытыннан алда  туктатыла. 

   6. Җирлек Башлыгы ярдҽмчесе Җирлек Башлыгы инициативасы буенча кабул 

ителгҽн Җирлек Советы карары белҽн яки Җирлек  Советы депутатлары арасыннан 

ҿчтҽн бер ҿлешеннҽн ким булмаган тҿркемнең талҽбе буенча телҽсҽ кайсы вакытта 

вазифасыннан чакыртып алына ала. Җирлек Башлыгы ярдҽмчесен чакыртып алу 

турында карар Җирлек Советы депутатлары арасыннан күпчелек тавыш белҽн кабул 

ителҽ. 

 

     46нчы маддә. Җирлек Башлыгы вәкаләтләренең вакытыннан алда 

туктатылуы 

  

    1. Җирлек  Башлыгы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда түбҽндҽге очракларда  

туктатыла: 

   1) үлгҽн очракта; 

   2) үз ризалагы белҽн отставкага китсҽ; 

   3) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми 

принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунның 74нче маддҽсенҽ 

туры китереп   отставкага җибҽрелсҽ; 

   4) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми 

принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунның 74нче маддҽсенҽ 

туры китереп   вазифасыннан баш тартса;  



  5) суд карары нигезендҽ эшкҽ яраксыз яки ҿлешчҽ эшкҽ яраклы дип табылса; 

  6) суд тарафыннан билгесез юкка чыккан дип  яки үлгҽн дип табылса; 

  7) аңа карата гаеплҽү суд карары законлы кҿченҽ керсҽ; 

  8) Россия Федерациясе чиклҽренҽ яшҽргҽ китсҽ; 

  9) Россия Федерациясе гражданлыгы бетсҽ, Россия Федерациясе халыкара  килешү 

катнашучысы-чит дҽүлҽт гражданлыгы бетҽ, шуңа күрҽ чит ил гражданины 

Районның җирле үзидарҽ органнарына сайлана ала, чит дҽүлҽт гражданлыгын  яки 

торырга рҿхсҽт алса; 

  10)  сайлаучылар тарафыннан чакыртылып алынса; 

  11) сҽламҽтлеге буенча Җирлек  Башлыгы вҽкалҽтлҽрен башкара алмауы  турында  

суд тҽртибендҽ билгелҽнсҽ; 

  12) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми 

принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунга туры китереп 

тормышка ашырылган, Җирлекне  үзгҽртеп кору булган, шулай ук Җирлекне 

бетергҽн очракта; 

  13) муниципаль берҽмлек чиклҽрен үзгҽрү нҽтиҗҽсендҽ булган очракта,  

җирлекнең сайлаучыларның саны 25 проценттан артып китсҽ; 

   14) аның шҽһҽр округы белҽн кушылуы аркасында җирлекнең муниципаль 

берҽмлек статусын югалтуы; 

   15) гражданнарның туры ихтыяр белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн карарларын 

тормышка ашыру ҿчен талҽп ителгҽн муниципаль хокук актын бастырып чыгару 

срокларын бозу; 

    16) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми 

принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канун һҽм башка федераль 

кануннар билгелҽгҽн чиклҽүлҽрне сакламаган очракта. 

    2. Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре  “Коррупциягҽ каршы тору турында” 25нче 

декабрь, 2008нче ел, №273-ФЗ Федераль кануны, “Аерым категория затларның 

Россия территориясеннҽн читтҽ урнашкан банкларында счѐт (вклад) ачырга һҽм 

акча, кыйммҽтле ҽйберлҽр сакларга, чит ил финанс инструментларын алу һҽм (яки) 

куллануны тыю турында” 7нче май, 2013нче ел, №79-ФЗ Федераль кануны, “Дҽүлҽт 

вазифасын башкаручы затларның кереме белҽн чыгымы туры килүен тикшерү 

турында” 3нче декабрь, 2012нче ел, №230- ФЗ Федераль кануны, “Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары турында” 

06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канун һҽм башка федераль кануннар билгелҽгҽн 

чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽмҽгҽн  һҽм вазифаларын башкармаган очракта 

туктатыла. 

   3.  Бу маддҽнең 1нче ҿлешенең 1-11,14 һҽм 15нче пунктларында күрсҽтелгҽн 

дҽлиллҽр буенча, Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган 

очракта, яңа Җирлек Башлыгын сайлау  Җирлек  Советының якындагы 

утырышында башкарыла. 



   4. Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта яңа 

Җирлек Башлыгын сайлау мондый вҽкалҽтлек туктатылган кҿннҽн соң кимендҽ 

алты  айдан соңга калмыйча сайлана. 

  Шул ук вакытта җирлек Советы  вҽкалҽтлҽре вакыты чыгарга алты айдан ким 

вакыт калган булса, җирлек Советы составыннан җирлек башлыгын сайлау яңа 

сайланган җирлек Советының беренче утырышында тормышка ашырыла. 

   5. Татарстан Республикасы Президентының (Татарстан Республикасы Премьер 

Министры) җирлек Башлыгын вазифадан азат итү турында хокук акты нигезендҽ, 

яки җирлек Советының җирлек Башлыгын отставкага җибҽрү турында карары 

нигезендҽ вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган җирлек Башлыгы ҽлеге хокук 

актын яки карарны суд тҽртибендҽ шикаять бирҽ, суд карары законлы кҿченҽ 

кермичҽ җирлек Советы үзенең составыннан сайлана торган җирлек башлыгын 

сайлау турында карар кабул итергҽ хаклы түгел. 

   6. Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта, яки аңа 

карата суд карары буенча кулга алып процессуаль кҿчлҽү чаралары кулланганда, яки 

вазифасыннан вакытлыча азат иткҽн вакытта аның вҽкалҽтлҽрен вакытлыча җирлек 

Башлыгы Урынбасары башкара. 

 

 
    47нче маддә. Ышанычын югалту сәбәпле муниципаль вазифа башкаручы 

шәхесләрне эштән алу (вазифасыннан азат итү)  

    

    1. Федераль кануннары, Татарстан Республикасы кануннары, муниципаль 

норматив хокук актларында каралган тҽртиптҽ  муниципаль вазифа башкаручы 

шҽхесне ышанычын югалту сҽбҽпле эшеннҽн алу (вазифасыннан азат итү) түбҽндҽге 

очракларда була: 

    1) шҽхеснең аның белҽн бҽйле булган мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмый 

калу һҽм (яки) җайга салу буенча чаралар күрмҽүе;  

    2) үзенең  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы 

йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларны һҽм хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган 

балаларының  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы 

йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларны тапшырмаганда, яки дҿрес булмаган, яки 

тулы булмаган мҽгълуматлар тапшырганда; 

   3) федераль канун билгелҽгҽн очраклардан кала түлҽүле нигездҽ коммерцияле 

оешманың идарҽ итү органы эшчҽнлегендҽ  катнашканда; 

   4) шҽхес эшкуарлык эшчҽнлеген тормышка ашырса; 

   5) Россия Федерациясе халыкара килешүе һҽм Россия Федерациясе кануны белҽн 

башка нҽрсҽ каралмаган булса, идарҽ итү органнары, попечительлҽр һҽм күзҽтчелек 

советлары, башка чит ил коммерцияле булмаган хҿкүмҽтнеке булмаган оешмалар 

составына һҽм  Россия Федерациясе территориясендҽ эшлҽп килүче аларның 

структур бүлекчҽлҽре составына керсҽ. 



   2. Муниципаль вазифа башкаручы шҽхес аңа буйсынган шҽхеснең низах 

мҽнфҽгатьлҽрен китереп чыгарган яки чыгарырга мҿмкин булган шҽхси 

кызыксынуы турында билгеле булса, ышанычын югалту сҽбҽпле эштҽн алынырга 

(вазифасыннан азат ителергҽ) тиеш, шулай ук аңа буйсынган шҽхес  низах 

мҽнфҽгатьлҽрен булдырмый калу яки җайга салу буенча чаралар күрмҽгҽн ҿчен ул 

башкарган вазифасыннан азат ителергҽ тиеш. 

   3. Муниципаль вазифа башкаручы шҽхескҽ карата коррупцион  хокук бозу 

башкарганы ҿчен ышанычын югалту сҽбҽпле эштҽн алу (вазифасыннан азат итү) 

кебек җҽза куллану, анда  шҽхес тиешле вазифа башкарган җирле үзидарҽ органы 

тарафыннан “Коррупциягҽ каршы тору турында” 25нче декабрь, 2008нче ел, №273-

ФЗ Федераль канунының 15нче маддҽсендҽ каралган   ышанычын югалту сҽбҽпле 

эштҽн алынган шҽхеслҽр реестрына кертелҽ. 

 

 

             Vнче бүлек. Җирлек Башкарма комитеты 
 

    48нче маддә. Җирлек Башкарма комитеты-Җирлек җирле үзидарәсенең 

башкарма-боеру органы  
    

   1. Җирлек Башкарма комитеты- Җирлек җирле үзидарҽсенең башкарма-боеру 

органы булып тора.  

   2. Җирлек Башкарма комитетының рҽсми исеме – Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Башкарма комитеты. 

   3. Җирлек  Башкарма комитеты Җирлек Советы белҽн хисаплашырга һҽм 

контрольдҽ булырга  тиеш. 

   4. Җирлек Башкарма комитетның мҿһере һҽм үзенең атамалары һҽм билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽ Җирлек гербы сурҽте белҽн бланклары, шулай ук аңа тапшырылган 

гражданлык хҽле актларын дҽүлҽт регистрациясе үткҽрү  вҽкалҽтлҽрен тормышка 

ашыру ҿчен Россия Федерациясе гербы сурҽте белҽн мҿһере бар. 

   5. Җирлек  Башкарма комитеты эшчҽнлеген оештыруга тотылган акча Россия 

Федерациясе чыгымнар классификациясенҽ туры китереп  җирлек бюджетында 

аерым юл белҽн карала.  

      

   49нчы маддә. Җирлек Башкарма комитеты   структурасы   

 

    1. Башкарма комитет   структурасы  Җирлек Советы тарафыннан Җирлек 

Башкарма комитеты Җитҽкчесе тҽкъдим итүе буенча раслана. 

   2. Җирлек Башкарма комитеты   структурасына Җирлек Башкарма комитеты 

Җитҽкчесе, аның урынбасары, Башкарма комитетның башка дҽүлҽт хезмҽтендҽге 

шҽхеслҽре керҽ. 

 



   50нче маддә. Башкарма комитет вәкаләтләре 

   

   Җирлек  Башкарма комитеты: 

   1) планлаштыру, бюджет, финанслар һҽм хисап ҿлкҽсендҽ: 

   - Җирлек бюджеты проектын, Җирлек иҗтимагый-икътисад үсешенең комплекслы 

программаларын һҽм план проектларын   эшлҽүне тҽэмин итҽ; 

   - Җирлек бюджеты, Җирлекнең иҗтимагый-икътисад үсешенең комплекслы 

программалары һҽм план проектлары үтҽлешен оештыра; 

   - Җирлекнең иҗтимагый-икътисад ҿлкҽсенең торышын характерлаучы  статистик 

күрсҽткечлҽрне туплауны оештыра, һҽм күрсҽтелгҽн мҽгълуматларны Россия 

Федерациясе Хҿкүмҽте билгелҽгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт власте органнарына тапшыруны 

оештыра; 

   2) җирлек  территориясендҽ муниципаль милек белҽн идарҽ итү ҿлкҽсендҽ, 

предприятие, учреждение һҽм оешмалар белҽн үзара мҿнҽсҽбҽтлҽр ҿлкҽсендҽ: 

  - Җирлекнең муниципаль милкендҽ булган муниципаль мҿлкҽт белҽн идарҽ итҽ, 

муниципаль милек объектларын булдыру, сатып алу, куллану, идарҽ итү һҽм 

арендалау буенча мҽсьҽлҽлҽрне чишҽ; 

  - Җирлек Советы карары билгелҽгҽн очракта, Җирлек Советы раслауына 

(килешүенҽ) милекне тартып алу турында, шул исҽптҽн аны приватизациялҽү 

турында  тҽкъдимнҽрен ҽзерли һҽм кертҽ ала ; 

   - муниципаль милектҽ булмаган предприятие һҽм оешмалар белҽн Җирлекнең  

иҗтимагый-икътисад үсешендҽ хезмҽттҽшлек турында килешү тҿзи; Җирлек 

территориясендҽ халыкка хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсендҽ тҿрле милек формаларын 

булдыруга булышлык итҽ; 

   -  муниципаль заказларны формалаштыра, урнаштыра, муниципаль заказларның 

үтҽлешен тормышка ашыра, бу эшлҽргҽ каралган Җирлекнең  үзенең материал һҽм 

финанс чараларын кулланып   Җирлек кирҽк-яраклары ҿчен эшлҽргҽ заказ бирүче 

була; 

   - “Коммерцияле булмаган оешмалар турында” 12нче гыйнвар, 1996нчы ел, №7-ФЗ 

Федераль канунының 31.1 һҽм 31.3 маддҽлҽре билгелҽгҽн вҽкалҽтлҽре кысаларында 

социаль ориентлашкан коммерцияле булмаган оешмаларга ярдҽм күрсҽтҽ; 

   3) территориаль планлаштыру, җирне һҽм башка табигать ресурсларын куллану, 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитны саклау  ҿлкҽсендҽ: 

   - Җирлек  Советы раслауына Җирлекне территориаль планлаштыру документлары 

проектларын, һҽм Россия Федерациясе  Тҿзелеш кодексы белҽн туры китереп башка 

тҿзелеш документациясен  ҽзерли һҽм кертҽ, аларны тормышка ашыруны тҽэмин 

итҽ; 

      - Җирлекнең  муниципаль милкендҽ булган җирлҽрне рациональ куллану һҽм 

саклауны планлаштыру һҽм оештыруны тормышка ашыра; 

   - Җирлек территориясендҽ урнашкан җирлҽрне, канунда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, 

бирҽ, шул исҽптҽн сатып алу юлы белҽн  тартып ала; 



    -  халыкка экологик хҽл турында мҽгълумат бирҽ, предприятиелҽр, оешмалар һҽм 

учреждениелҽрнең ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитка зыян китерүче  табигатьтҽн файдалану 

турында кануннарны боза торган гамҽллҽре турында тиешле органнарга хҽбҽр итҽ;  

   4) тҿзелеш, транспорт һҽм элемтҽ ҿлкҽсендҽ: 

   - муниципаль тҿзелеш фонды тҿзелешен һҽм тотуны оештыра, аның хисабын алып 

бара, җирлек  территориясендҽ торак тҿзелеше ҿчен уңайлыклар тудыруны тҽэмин 

итҽ; 

   - җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ урын ҿчен ҽһҽмиятле булган автомобиль 

юлларына карата юл эшчҽнлеген тормышка ашыра; 

   - муниципаль транспорт оешмаларын булдыру юлы белҽн, яки килешү буенча 

шҽхси һҽм башка транспорт оешмаларын транспорт хезмҽте күрсҽтергҽ җҽлеп итү 

юлы белҽн халыкка транспорт уңайлыкларын булдыру ҿчен һҽм муниципаль район 

чиклҽрендҽ җирлеклҽр арасында  транспорт хезмҽте күрсҽтү ҿчен шартлар тудыра; 

   - халыкны элемтҽ хезмҽте күрсҽтү белҽн тҽэмин итү ҿчен шартлар тудыруны 

тҽэмин итҽ; 

  5) авыл хуҗалыгы һҽм эшмҽкҽрлек үсеше ҿлкҽсендҽ: 

   - авыл хуҗалыгы производствосы үсешенҽ булышлык итҽ; 

   - кече һҽм урта эшмҽкҽрлек үсешенҽ шартлар тудыра; 

   6) торак- коммуналь, кҿнкүреш, сҽүдҽ һҽм  башка хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсендҽ: 

   - Россия Федерациясе кануны белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽре кысаларында җирлек  

чиклҽрендҽ электр-,  җылылык- һҽм су белҽн тҽэмин итүне оештыра; 

   - халыкны  җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ, кҿнкүреш хезмҽт күрсҽтү белҽн  тҽэмин итү 

ҿчен шартлар тудыра;  

   - социаль найм килешүлҽре буенча бирелҽ торган торак урыннарга мохтаҗ 

сыйфатындагы гражданнар исемлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алып бара; 

    - халыкның ялын оештыру ҿчен һҽм  мҽдҽният оешмалары хезмҽте белҽн тҽэмин 

итү ҿчен шартлар тудыра; 

   - җирлек территориясендҽ физик культураны, мҽктҽп спортын һҽм массакүлҽм 

спортны үстерүгҽ шартлар булдыру, җирлекнең рҽсми физкультура-сҽламҽтлҽндерү 

һҽм спорт чараларын уздыруны оештыра; 

   - җирлек территориясендҽ халыкның массакүлҽм ял итү ҿчен шартлар тудыра һҽм 

халыкның массакүлҽм ял итү урыннарын тҿзеклҽндерүне оештыра,  гомуми 

кулланышта булган су объектларына һҽм аларның яр буена гражданнарның ирекле 

керүен тҽэмин итҽ;  

    -   күмү урыннарын карап тора, ритуаль хезмҽтлҽрне оештыра; 

    -  җирлекнең архив фондын формалаштыра; 

   7) тҿзеклҽндерү   ҿлкҽсендҽ: 

   - каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аерым җыю), ташу, эшкҽртү, 

юкка чыгару, зарарсызландыру, күмү буенча эшчҽнлеген оештыра; 

   - җирлек территориясен тҿзеклҽндерү буенча эшчҽнлекне оештыра; 

   - адреслау объектларына адреслар бирҽ, адресларны юк итҽ, үзгҽртҽ, урам-юл 

челтҽрлҽре элементларына исемнҽр  бирҽ (федераль ҽһҽмияткҽ ия булган 



автомобиль юлларыннан кала,  региональ автомобиль юллары яки муниципальара 

ҽһҽмияткҽ ия булган юллардан кала), җирлек территориялҽре чиклҽрендҽ 

планлаштыру структурасы элементлары исемнҽрен бирҽ, шул исемнҽрне үзгҽртҽ, юк 

итҽ, дҽүлҽт адреслар реестрында мҽгълуматны урнаштыра; 

    8) гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен саклау, законлылыкны тҽэмин итү, 

халыкны һҽм территорияне гадҽттҽн тыш чаралардан саклау ҿлкҽсендҽ: 

    - Җирлек  территориясендҽ кануннарның, дҽүлҽт власте органнарының һҽм җирле 

үзидарҽ органнарының актларын саклауны, гражданнарның хокукларын һҽм 

иреклҽрен саклауны тҽэмин итҽ; 

   - билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, шул исҽптҽн судта яки арбитраж судында дҽүлҽт власте 

органнарының һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге затларның, предприятиелҽрнең, 

учреждениелҽрнең һҽм оешмаларның  җирле үзидарҽ хокукларын бозган актларына  

шикаять бирҽ; 

     - җҽмҽгать тҽртибен саклауда катнашучы гражданнарга һҽм аларның 

берлҽшмҽлҽренҽ ярдҽм итҽ; 

    -  халык дружиналары эшчҽнлеге ҿчен шартлар тудыра; 

    - җирлекнең торак пунктлары  чиклҽрендҽ янгын чыгу куркынычсызлыгының 

беренчел чараларын үткҽрүне тҽэмин итҽ; 

   - үзенең вҽкалҽтлҽре кысаларында һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ халыкка гадҽттҽн 

тыш чараларның  килеп чыгуы яки чыгарга мҿмкин булуы турында вакытында  

кисҽтү ясый һҽм хҽбҽр итүне тҽэмин  итҽ; 

   - муниципаль сайлауларны, җирле референдумны, җирлек депутатын чакырту 

буенча тавыш бирүне ҽзерлҽү һҽм үткҽрүдҽ оештыру һҽм материаль – техник тҽэмин 

итүне тормышка ашыра, җирлек чиклҽрен үзгҽртү буенча, җирлекне үзгҽртеп кору 

мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирүне тормышка ашыра; 

     - собраниелҽр, митинглар, урам йҿрешлҽре, демонстрация һҽм пикетлауларны 

үткҽрү, спорт, тамаша һҽм башка массакүлҽм иҗтимагый чараларны оештыру белҽн 

бҽйле булган законда каралган чараларны тормышка ашыра; 

    - җирлектҽ терроризмның асылын аңлату буенча һҽм аның иҗтимагый куркыныч 

булуы турында мҽгълумат- пропаганда чаралары оештыра һҽм үткҽрҽ, шулай ук 

гражданнарда терроризм идеологиясен кабул итмҽүне формалаштыру буенча, шул 

исҽптҽн мҽгълумат материалларын, басма продукцияне тарату юлы белҽн, аңлату 

эшлҽре һҽм  башка чаралар үткҽрүне оештыра; 

    - муниципаль милектҽ яки җирле үзидарҽ органнарының карамагында булган 

объектларны террорчылыкка каршы торуга талҽплҽрне үтҽүне тҽэмин итҽ; 

     - җирлек территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе халыкларының телен һҽм 

мҽдҽниятен үстерүгҽ ярдҽм итү, миллҽтлҽр арасында килешүне ныгытуга 

юнҽлтелгҽн чараларны булдыру һҽм тормышка ашыру, милли азчылыкны тҽшкил 

иткҽн халыкларның хокукларын  тормышка ашыру, күчеп килгҽн халыкларның 

иҗтимагый һҽм культуралы җайлашуын, миллҽтара (этникара) низахларны 

булдырмый калуны тҽэмин итҽ; 

   9) мҽдҽният, спорт һҽм балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү ҿлкҽсендҽ: 



   - балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча чаралар оештыра һҽм уздыра; 

   10) Татарстан Республикасы кануннары һҽм федераль кануннар белҽн Җирлек 

җирле үзидрҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен үтҽү 

ҿлкҽсендҽ: 

   - Татарстан Республикасы кануннары һҽм федераль кануннар белҽн Җирлек җирле 

үзидрҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен үти; 

   -  дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен үтҽү ҿчен бирелгҽн материаль һҽм финанс чараларын 

тиешле куллануны тҽэмин итҽ һҽм хисап алып бара; 

   - Татарстан Республикасы кануннары һҽм федераль кануннар белҽн туры китереп 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру турында 

хисап тапшыра; 

   - Җирлек Советы карары белҽн туры китереп тапшырылган аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен үтҽүне тормышка ашыру ҿчен Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары 

карамагында булган материаль ресурсларны һҽм финанс чараларын ҿстҽмҽ 

куллануны тҽэмин итҽ; 

    11) башка вҽкалҽтлҽр: 

    - Җирлек Башлыгы эшчҽнлеген оештыру, хокук, мҽгълумат, материаль-техник 

һҽм башка тҽэмин итүне тормышка ашыра; 

   - бу Уставның 5нче маддҽсенең 1нче ҿлешенең 8-10, 17 һҽм 20нче ҿлешлҽрендҽ 

каралган җирлек ҿчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү максатыннан, 

гражданнарны ирекле нигездҽ җирлек ҿчен социаль ҽһҽмиятле булган эшлҽргҽ (шул 

исҽптҽн дежур тору) тарту турында карарлар кабул итҽ һҽм аларның үтҽлешен 

оештыра; 

   - канун белҽн, ҽлеге Устав белҽн, Җирлек Советы карарлары белҽн Җирлек 

Советы һҽм Җирлекнең башка җирле үзидарҽ органнары компетенциясенҽ караган 

вҽкалҽтлҽрдҽн тыш Җирлек ҿчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽр буенча башка 

вҽкалҽтлҽрне башкара. 

    2.Башкарма комитет җирлекнең  

аерым бер урын ҿчен ҽһҽмияте булган мҽсьҽлҽлҽргҽ карамаган мҽсьҽлҽлҽрне чишү 

буенча түбҽндҽге вҽкалҽтлҽрне тормышка ашыра: 

     - Җирлек музейларын булдыра; 

     - Җирлектҽ нотариус булмаган очракта канун белҽн каралган нотариаль 

гамҽллҽрне башкара; 

    - опека һҽм тҽрбиячелек буенча эшчҽнлекне тормышка ашыруда катнаша; 

    - Җирлек территориясендҽге җирле милли-мҽдҽни автономиялҽрнең хокукларын 

тормышка ашыру белҽн бҽйле булган эшчҽнлекне тормышка  ашыруда булышлык 

итҽ; 

     - Россия Федерациясе халыкларының милли-мҽдҽни үсешенҽ һҽм җирлек 

территориясендҽ миллҽтара бҽйлҽнешлҽр ҿлкҽсендҽ чараларны тормышка ашыруга 

булышлык итҽ; 



   - Җирлек территориясендҽ урнашкан муниципаль учреждениелҽр һҽм 

предприятиелҽрне мобилизацион ҽзерлҽү буенча чараларны оештыруда һҽм 

тормышка ашыруда катнаша; 

   -   муниципаль янгын сагы хезмҽтен булдыра; 

   -   туризмны үстерүгҽ шартлар тудыра; 

   - кеше хокукларын яклаучы иҗтимагый контрольне тормышка ашыручы   

иҗтимагый күзҽтчелек комиссиялҽренҽ ярдҽм күрсҽтҽ һҽм мҽҗбүри тоту 

урыннарында булган затларга булышлык итҽ; 

   - инвалидларның иҗтимагый оешмаларына ярдҽм күрсҽтҽ, шулай ук “Россия 

Федерациясендҽ инвалидларны иҗтимагый  яклау турында” 24нче ноябрь, 1995нче 

ел, №181-ФЗ Федераль канунына яраклаштырып бҿтенроссия иҗтимагый 

инвалидлар оешмалары тҿзегҽн организациялҽргҽ ярдҽм итҽ; 

   - федераль кануннарда билгелҽнгҽн шартлар һҽм тҽртип  буенча оешмаларның 

хезмҽт күрсҽтүен бҽйсез бҽялҽү тҽртибен оештыру ҿчен  шартлар тудыра; 

   - торак турында канун белҽн туры китереп гражданнарга муниципаль торак фонды 

торак йортларын социаль кулланудагы  торак фонды торак йортларын найм килешүе 

буенча бирҽ; 

    -  җирлек территориясендҽ яшҽгҽн караусыз хайваннарны тотып алу һҽм асрау 

буенча чараларны тормышка ашыра; 

    - “Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы 

нигезлҽре турында” Федераль канунында каралган хокук бозуларны 

профилактикалау ҿлкҽсендҽ чараларны тормышка ашыра; 

    - инвалидларның, сҽламҽтлеклҽре мҿмкинлеклҽре чикле булган кешелҽр ҿчен  

физик культура һҽм спортны, җиңеллҽшкҽн спортны һҽм җиңеллҽшкҽн физик 

культураны  үстерүгҽ булышлык итҽ. 

    

 

    VIнчы бүлек. Җирле үзидарәнең башка органнары. Җирле 

үзидарә органнарының үзара мөнәсәбәтләре 

     
     51нче маддә. Җирлекнең Ревизия комиссиясе. 

 

      1. Җирлекнең Ревизия комиссиясе җирле үзидарҽнең даими финанс контроле 

коллегиаль органы. 

     2. Җирлекнең Ревизия комиссиясе рҽис һҽм ике ҽгъзадан тора. 

      Җирлекнең Ревизия комиссиясен оештыру, эшчҽнлеге тҽртибе, вҽкалҽтлҽре 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, “Россия Федерациясе субъектлары һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽрнең контроль-хисап органнарын оештыруның һҽм 

эшчҽнлегенең гомуми принциплары турында” 7нче февраль, 2011нче ел, №6-ФЗ 

федераль кануны, “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның 

гомуми принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль кануны, Җирлек 



Советы раслаган җирлекнең Ревизия комиссиясе турында Кагыйдҽнамҽсе, башка 

муниципаль норматив хокук актлары белҽн билгелҽнҽ. 

    Федераль кануннар билгелҽгҽн очракларда һҽм тҽртиптҽ   Җирлекнең Ревизия 

комиссиясен оештыруны һҽм эшчҽнлеген хокукый җайга салу шулай ук Татарстан 

Республикасы кануннары белҽн тормышка ашырыла. 

 

     52нче маддә. Җирлекнең Сайлау комиссиясе. 

 

    1. Җирлекнең Сайлау комиссиясе муниципаль сайлауларны, җирле 

референдумны, җирлек депутатын чакырту буенча тавыш бирүне ҽзерлҽү һҽм 

үткҽрүне оештыра, җирлек чиклҽрен үзгҽртү буенча, җирлекне үзгҽртеп кору 

мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирүне тормышка ашыра. 

     2. Җирлекнең Сайлау комиссиясе җирлекнең җирле үзидарҽ органнары 

структурасына кермҽгҽн   муниципаль органы булып тора. 

     3. Җирлекнең Сайлау комиссиясе җирлек Советы тарафыннан федераль 

кануннар, Татарстан Республикасы кануны һҽм Татарстан Республикасы Сайлау 

кодексы билгелҽгҽн тҽртиптҽ формалаша. 

     4.   Җирлекнең Сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре вакыты биш ел. 

     5. Җирлекнең Сайлау комиссиясе хҽлиткеч тавыш хокукы белҽн 6 ҽгъза 

исҽбеннҽн формалаша. 

     6. Җирлекнең Сайлау комиссиясе эшчҽнлеген финанслауны тҽэмин итү 

чыгымнары Россия Федерациясе бюджеты классификациясе белҽн яраклаштырып  

җирлек бюджетында аерым юл белҽн  карала. 

     7. Җирлекнең  Сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре, аның эшчҽнлегенең тҽртибе һҽм 

гарантиялҽре  федераль кануннар, Татарстан Республикасы кануннары һҽм ҽлеге 

Устав, җирлек Советы раслаган җирлекнең Сайлау комиссиясе турында 

Кагыйдҽнамҽсе  белҽн җайга сала. 

     8. Җирлек Советы мҿрҽҗҽгате нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы 

Үзҽк Сайлау комиссиясе карары буенча  Җирлекнең  Сайлау комиссиясе 

вҽкалҽтлҽре территориаль сайлау комиссиясенҽ тапшырыла ала. 

      

 

    53нче маддә. Җирлек  Советының, Җирлек  Башлыгының, Җирлек 

Башкарма комитетының һәм җирлек җирле үзидәрәсенең башка 

органнарының үзара мөнәсәбәтләренең нигезе 

 

   1. Бу Кагыйдҽнамҽдҽ билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽрне бүлү белҽн  туры китереп, Җирлек 

Советы, Җирлек  Башлыгы һҽм Җирлек  Башкарма комитеты үз вҽкалҽтлҽрен 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ башкара. 

   2. Җирлек Советы һҽм Җирлек Башкарма комитеты кануннарда, бу Устав белҽн 

билгелҽнгҽн формада Җирлекнең икътисади һҽм иҗтимагый үсеше процессы белҽн 



нҽтиҗҽле идарҽ итү максатыннан һҽм аның халкы ихтыяҗларыннан чыгып үзара 

бҽйлҽнештҽ булырга тиеш. 

   3. Җирлек Советы һҽм Җирлек Башкарма комитеты бер-берсенҽ кабул ителгҽн 

хокук актларын кул куелганнан соң җиде кҿн эчендҽ җибҽрҽлҽр. 

   4. Җирлек Советы Башлыгы Җирлек Башкарма комитеты Җитҽкчесе буларак, 

Җирлек Советына Җирлек Советы хокук актларын кабул итү, гамҽлдҽн чыгару, 

үзгҽртү яки ҿстҽмҽлҽр кертү турында тҽкъдимнҽр белҽн  мҿрҽҗҽгать итергҽ 

хокуклы, шулай ук суд тҽртибендҽ аларга  шикаять белдерергҽ хокуклы. 

   5.  Җирлек җирле үзидарҽсенең башка органнарының үзара мҿнҽсҽбҽтлҽре тҽртибе 

җирлек Советы тарафыннан билгелҽнергҽ мҿмкин. 

       

     54нче маддә. Җирлекнең җирле үзидарә органнары арасында бәхәсләрне  

чишү 

    

Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары арасында аларның вҽкалҽтлҽрен тормышка 

ашыру буенча бҽхҽслҽр килешү яки суд тҽртибендҽ чишелҽ.  

 

 

     VIIнче бүлек. Җирле үзидарә органнарының һәм 

муниципаль органнары эшчәнлегенең гражданлык-хокук 

һәм финанс нигезләре 
     

     55нче маддә. Юридик шәхес хокукына ия булган Җирлекнең җирле үзидарә 

органнары  

 

   1. Федераль кануннарга һҽм ҽлеге Уставка туры китереп, юридик шҽхес хокукы 

Җирлек Советына һҽм Җирлек Башкарма комитетына бирелҽ. 

   2. Җирлек  Советы карары буенча  Җирлек Башкарма комитеты структурасы белҽн 

туры китереп, юридик шҽхес хокукы җирлек Башкарма комитетының башка 

органнарына  бирелҽ ала.  

     

     56нчы маддә. Юридик шәхес буларак Җирлекнең җирле үзидарә органнары 

 

     1. Җирлек Башлыгы  Җирлек  исеменнҽн мҿлкҽт һҽм башка хокук һҽм 

бурычларны ала һҽм тормышка ашыра ала, судта ышанычнамҽдҽн башка чыгыш 

ясый ала. 

     2. Юридик шҽхес хокукы бирелгҽн Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары идарҽ 

итү функциялҽрен тормышка ашыру ҿчен барлыкка килгҽн муниципаль казна 

учреждениелҽре булып торалар, һҽм федераль кануннар билгелҽгҽн тҽртиптҽ 

юридик шҽхес буларак дҽүлҽт теркҽүен узарга тиеш. 



     

    57нче маддә. Җирлекнең җирле үзидарә органнарын финанслау 

 

   Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарын тотуга чыгымнарны  финанслау бары тик 

Җирлек бюджетының үзенең кереме хисабына гына тормышка ашырыла. 

 

 

    VIIIнче бүлек. Җирлек башлыгынына һәм Җирлекнең 

муниципаль вазифаларын башкаручы башка шәхесләренә 

бирелә торган иҗтимагый һәм башка гарантиеләр 
      

    58нче маддә. Җирлек башлыгынына һәм Җирлекнең муниципаль 

вазифаларын башкаручы башка шәхесләренә бирелә торган иҗтимагый һәм 

башка гарантиеләр 

 

      Җирлек башлыгынына һҽм Җирлекнең муниципаль вазифаларын башкаручы 

башка шҽхеслҽренҽ бирелҽ торган иҗтимагый һҽм башка гарантиелҽр “Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽнең сайлап куелган дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеснең 

муниципаль берҽмлекнең сайлап куелган органы депутатының вҽкалҽтлҽрен 

тормышка ашыруда гарантиялҽре турында” 12нче февраль, 2009нчы ел, №15-ЗРТ 

Татарстан Республикасы кануны белҽн туры китереп билгелҽнҽ. 

 

    59нчы маддә. Җирлек  Советы депутатының, башка дәүләт хезмәтендәге 

шәхесләрнең эшчәнлегенең  иҗтимагый һәм башка гарантиеләре 

    

    1. Азат ителмичҽ эшлҽүче Җирлек Советы депутатына Җирлек Советының һҽм 

аның органнарының   утырышларында катнашкан ҿчен,  Җирлек Советының аерым 

йҿклҽмҽлҽрен үтҽгҽн вакытта гамҽлдҽге канун белҽн каралган акчалата түлҽү һҽм 

башка түлҽүлҽр каралган. 

   2. Үзенең вҽкалҽтлҽрен азат ителеп башкаручы Җирлек Башлыгы урынбасарына, 

Җирлек Башлыгы вазифаларын башкарганда, бу Кагыйдҽнамҽдҽ каралганча, 

Җирлек Башлыгының айлык акчалата түлҽү күлҽменең 90% күлҽмендҽ акча түлҽү 

каралган.  

  3. Кануннарга, Җирлек Советы карарлары белҽн туры китереп Җирлекнең Ревизия 

комиссиясе ҽгъзаларына һҽм  Сайлау комиссиясе ҽгъзаларына бу органнарның 

эшендҽ катнашкан вакытта  акчалата түлҽү каралган.  

  

     60нчы маддә. Җирлек Башлыгы, Җирлек Советы депутатларының 

иминлеге гарантияләре 

 



     1. Җирлек Советы депутатлары, шул исҽптҽн Җирлек Башлыгы хокукларын, 

аларны җинаять һҽм административ җаваплылыкка тартканда,  тоткарлаганда, кулга 

алганда, тҿнтү оештырганда, сорау алганда, аларга карата  җинаять-процессуаль һҽм 

административ – процессуаль гамҽллҽр кылганда, шулай ук депутатка карата, аның 

эш бүлмҽсен, багажын, шҽхси һҽм эш транспорт чараларын, язышу, кулланган  

элемтҽ чараларын, аңа кагылышлы документларны  тикшерү буенча  оператив- 

эзлҽү чаралары үткҽргҽндҽ, гарантиялҽр федераль кануннар белҽн билгелҽнҽ. 

    2. Кануннарга яраклаштырып, Җирлек Советы депутаты тавыш биргҽндҽ  

ҽйтелгҽн фикер, позиция ҿчен, аның статусына туры килгҽн  башка гамҽллҽре, шул 

исҽптҽн аның вҽкалҽтлҽре беткҽнче, җинаять һҽм административ җаваплылыкка 

тартыла алмый. Бу кагыйдҽнамҽ Җирлек Советы депутаты тарафыннан халык 

алдында кимсетү, яла ягу һҽм башка федераль кануннар белҽн җаваплылыкка тарту 

каралган тҽртип бозулар булган  очракларга карамый. 

 

       IXнчы бүлек. Җирлекнең җирле үзидарә органнары һәм 

дәүләт хезмәтендәге шәхесләрнең җаваплылыгы 

        
     61нче маддә. Җирлекнең җирле үзидарә органнары һәм дәүләт хезмәтендәге 

шәхесләрнең җаваплылыгы 

       

     Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽр 

федераль кануннарга туры китереп, Җирлек  халкы, дҽүлҽт, физик һҽм юридик 

затлар алдында җаваплы булалар. 

 

   62нче маддә. Җирлек Советы депутатларының Җирлек халкы алдында 

җаваплылыгы 

   

  1. Җирлек Советы депутатларының, шул исҽптҽн Җирлек  Башлыгының Җирлек 

халкы алдында җаваплылыгы ҽлеге депутатның аны сайлаган җирлек халкы  

ышанычын югалту нҽтиҗҽсендҽ башлана. 

    2. Җирлек халкының ышанычын югалткан Җирлек Советы депутаты, шул исҽптҽн 

Җирлек Башлыгы, бу Устав белҽн каралган нигез буенча  һҽм тҽртиптҽ чакыртып 

алына ала. 

  

    63нче маддә. Җирлекнең сайлап куелган органнары һәм дәүләт хезмәтендәге 

шәхесләрнең дәүләт алдындагы җаваплылыклары   

 

   1. Федераль кануннарга туры китереп, Җирлек Советының, Җирлек Башлыгының 

дҽүлҽт алдындагы җаваплылыгы Россия Федерациясе Конституциясен, федераль 

конституция кануннарын, Татарстан Республикасы Конституциясен,  Татарстан 

Республикасы кануннарын һҽм бу Уставны бозган очракта чыгарылган суд карары 



нигезендҽ башлана, шулай ук Җирлекнең  җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган 

аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тиешенчҽ тормышка ашырмаган очракта башлана.   

   2. Җирлек Советын тарату нигезе һҽм тҽртибе, җирлек Башлыгын вазифасыннан 

азат итү һҽм отставкага җибҽрү  “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне 

оештыруның гомуми принциплары турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль 

кануны белҽн билгелҽнҽ.  

       

    64нче маддә. Җирлекнең сайлап куелган органнары һәм дәүләт хезмәтендәге 

шәхесләрнең физик һәм юридик затлар  алдындагы җаваплылыгы   

   

    Җирлекнең сайлап куелган органнары һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽрнең 

физик һҽм юридик затлар  алдындагы җаваплылыгы  федераль кануннар белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башлана. 

 

          Xнчы бүлек. Җирлекнең муниципаль хокук актлары 
   

     65нче маддә. Җирлекнең  муниципаль хокук актлар системасы 

     

    1. Җирлекнең муниципаль хокук актлар системасына керҽлҽр: 

    1) җирлек Уставы,  җирле референдумда кабул ителгҽн хокук актлары; 

    2) Җирлек  Советының норматив һҽм башка хокук актлары; 

    3) Җирлек Башлыгының, Башкарма комитетның һҽм җирле үзидарҽ 

органнарының дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлары һҽм башка органнарның бу Устав белҽн 

каралган норматив һҽм башка хокук актлары. 

    2. Җирлек Уставы һҽм җирле Референдумда кабул ителгҽн карар килеш ясалган 

хокук актлары муниципаль хокук актлар системасында  югары юридик кҿчкҽ ия 

булган актлар булып тора, туры кҿчкҽ ия һҽм бҿтен Җирлек территориясендҽ 

кулланыла.  

   Башка муниципаль хокук актлары бу Уставка һҽм җирле референдумда кабул 

ителгҽн хокук актларына каршы килергҽ тиеш түгел. 

   3.  Җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлары һҽм органнары кабул иткҽн 

муниципаль хокук актлары бҿтен Җирлек  территориясендҽ һичшиксез үтҽлергҽ 

тиеш. 

   4. Муниципаль хокук актлары,  бу органнар яки вазифалар юкка чыгарылганда, 

муниципаль хокук актларын кабул иткҽн (чыгарган) җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан юкка чыгарыла яки аларның гамҽлдҽ булу вакыты туктатылып тора, яки 

бу органнарның һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге затларның вҽкалҽтлҽре исемлеге җирле 

үзидарҽ органнары яки дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлары тарафыннан үзгҽрсҽ, шулай ук 

суд тарафыннан юкка чыгарыла, ҽ федераль кануннар һҽм Татарстан Республикасы 

кануннары белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан тормышка ашырылуын җайга салган ҿлешендҽ, Россия Федерациясе 



дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органнары белҽн, яки    Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органнары белҽн тормышка ашырылганда юкка 

чыгарыла.  

   5. Норматив характерда булмаган муниципаль хокук акты аны кабул иткҽн җирле 

үзидарҽ органы яки җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхесе тарафыннан 

эшмҽкҽрлҽрнең хокукларын саклау буенча вҽкалҽтлеклҽр турында канунга туры 

китереп бирелгҽн  Россия Федерациясенең эшмҽкҽрлҽрнең хокукларын саклау 

буенча вҽкалҽтлеклҽр буенча канунына туры китереп, Россия Федерациясе 

Президенты каршындагы Вҽкалҽтле вҽкилнең тиешле  боерыгы алынган очракта, 

һичшиксез туктатыла. Алынган боерыкны үтҽү турында муницпаль җирлек 

Башкарма комитеты яки җирлек җирле үзидарсенең дҽүлҽт хезмҽтендҽге кешесе  

Россия Федерациясе Президенты каршындагы Вҽкалҽтле вҽкиленҽ ҿч кҿн эчендҽ, ҽ 

Җирлек Советы – алар карар кабул иткҽн кҿннҽн соң ҿч кҿннҽн дҽ соңга калмыйча 

хҽбҽр итергҽ тиеш. 

  6. Эшмҽкҽрлек һҽм инвестиция эшчҽнлеген тормышка ашыруны нигезсез 

кыенлаштырган кагыйдҽнамҽлҽрне ачыклау максатыннан    эшмҽкҽрлек һҽм 

инвестиция эшчҽнлеген тормышка ашыру мҽсьҽлҽлҽренҽ кагылышлы  муниципаль 

норматив хокук актлары Татарстан Республикасы кануны белҽн туры китереп 

муниципаль норматив хокук актлары билгелҽгҽн тҽртиптҽ җирле үзидарҽ органнары 

үткҽргҽн экспертизаны узарга тиеш. 

   7. Муниципаль хокук актларын үтҽмҽгҽн ҿчен халык, оешма җитҽкчелҽре, җирле 

үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт хакимияте органнары дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлар, 

федераль кануннарга һҽм административ хокук бозулар турындагы Татарстан 

Республикасы Кодексына яраклаштырып,  җаваплы була. 

  

    66нчы маддә.  Гражданнарның туры ихтыяр белдерү юлы белән кабул 

ителгән карарлары 

 

     1. Аерым бер урын ҿчен ҽһҽмияте булган мҽсьҽлҽлҽрне җирлек халкы 

тарафыннан чишү гражданнарның  турыдан-туры җирле референдумда белдерелгҽн 

туры ихтыяр белдерү юлы белҽн тормышка ашырыла. 

   2. Җирлек  халкы тарафыннан туры ихтыяр белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн 

карарны тормышка ашыру ҿчен ҿстҽмҽ муниципаль хокук акты кабул итү (чыгару) 

кирҽк икҽн, ҽлеге актны кабул итү (чыгару), аларның компетенциялҽренҽ кергҽн 

Җирлекнең җирле үзидарҽ органы яки җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге 

шҽхесе, референдумда кабул ителгҽн карар үз кҿченҽ кергҽннҽн соң 15  кҿн эчендҽ 

тиешле муниципаль хокук актын ҽзерлҽү һҽм (яки) кабул итү вакытын билгелҽргҽ 

тиеш. 

    3.  Гражданнар тарафыннан туры ихтыяр белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн 

карарны тормышка ашыру ҿчен кирҽкле булган муниципаль хокук актын бастырып 

чыгару сроклары бозылу, Җирлек Башлыгын чакыртып алу, Җирлек  Советы 

вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктатуга җирлек булып тора. 



      

     67нче маддә.  Җирлекнең җирле үзидарә органнары һәм дәүләт хезмәтендәге 

шәхесләр тарафыннан кабул ителгән  муниципаль хокук актларының төрләре  

 
     1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽр 

аларга йҿклҽтелгҽн вҽкалҽтлҽрне башкарганда  түбҽндҽге муниципаль   хокук 

актлары чыгаралар: 

    1) Җирлек Советы- Җирлек Советы карарлары; 

    2) Җирлек Башлыгы- Җирлек Башлыгы карарлары һҽм ҽмерлҽре; 

    3) Җирлек  Башкарма комитеты Җитҽкчесе –Җирлек  Башкарма комитеты 

Җитҽкчесе карарлары һҽм ҽмерлҽре. 

    2. Җирлекнең җирле үздарҽ дҽүлҽт хезмҽтендҽге башка шҽхеслҽр үзлҽренең 

вҽкалҽтлҽре кысаларында, аларның статусын билгелҽүче бу Устав  белҽн, башка 

муниципаль хокук актлары белҽн билгелҽнгҽнчҽ, ҽмерлҽр һҽм боерыклар чыгаралар.  

       

68нче маддә.  Муниципаль хокук актларын  әзерләү 

   

   1. Муниципаль хокук актлары проектлары Җирлек Башлыгы, Җирлек Советы 

депутатлары, Югары Ослан районы прокуроры, территориаль иҗтимагый үзидарҽ 

органнары, гражданнарның инициатив тҿркеме, шулай ук аны алып бару 

мҽсьҽлҽлҽре буенча җирлекнең Ревизия комиссиясе тарафыннан кертелҽ ала. 

   2. Муниципаль хокук актлары проектларын кертү тҽртибе, аңа беркетелҽ торган 

документларның исемлеге һҽм формасы җирлекнең Совет Регламентына туры 

китереп һҽм җирлек Башлыгы белҽн  билгелҽнҽ. 

    3.  Эшмҽкҽрлек һҽм инвестиция эшчҽнлеген тормышка ашыру мҽсьҽлҽлҽренҽ 

кагылышлы  муниципаль норматив хокук актлары Татарстан Республикасы кануны 

белҽн туры китереп муниципаль хокук актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирле 

үзидарҽ органнары тарафыннан  җайга салу йогынтысын бҽялҽү үтҽргҽ тиеш. 

    Муниципаль норматив хокук актларын җайга салу йогынтысын бҽялҽү ”Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽлҽр турында” 28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ Татарстан 

Республикасы кануны белҽн туры китереп муниципаль хокук актлары белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирле үзидарҽ органнары   (җирле үзидарҽ органнарының 

сайлап куелган шҽхеслҽре) тарафыннан үткҽрелҽ. 

  4. Эшмҽкҽрлек һҽм инвестиция эшчҽнлеген тормышка ашыру мҽсьҽлҽлҽренҽ 

кагылышлы муниципаль норматив хокук актларына экспертиза эшмҽкҽрлек һҽм 

инвестиция эшчҽнлеген тормышка ашыруны нигезсез кыенлаштырган 

кагыйдҽнамҽлҽрне ачыклау максатыннан  үткҽрелҽ. 

   5. Муниципаль норматив хокук актларына экспертиза”Татарстан Республикасында 

җирле үзидарҽлҽр турында” 28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ Татарстан Республикасы 

кануны белҽн туры китереп җирле үзидарҽнең тиешле органнары раслаган планнар 

белҽн  муниципаль хокук актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирле үзидарҽ 



органнары   (җирле үзидарҽ органнарының сайлап куелган шҽхеслҽре) тарафыннан 

үткҽрелҽ. 

 

     69нчы маддә.  Җирлек Советының хокук актлары 

    

     1. Җирлек Советы, аның компетенциясенҽ караган мҽсьҽлҽлҽр буенча, Җирлек 

территориясендҽ үтҽлергҽ тиешле кагыйдҽлҽрне билгели торган карарлар кабул итҽ, 

Җирлек Башлыгын отставкага җибҽрү турында карар кабул итҽ, шулай ук Җирлек 

Советы эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча башка карарлар һҽм Федераль 

кануннар, Татарстан Республикасы кануннары, Җирлек Уставы белҽн аның 

компетенциясенҽ караган башка сораулар буенча карарлар  кабул итҽ.  

   2. Федераль кануннар белҽн башка нҽрсҽ каралмаган булса, Җирлек Советы 

карарлары билгелҽнгҽн Җирлек  Советы депутатлары санының күпчелек тавышы 

белҽн кабул ителҽ. 

   3. Җирле салым һҽм җыюларны билгелҽү, үзгҽртү һҽм юкка чыгаруны, Җирлек 

бюджеты акчаларын тотуны тормышка ашыруны күздҽ тоткан Җирлек Советы 

карарлары Җирлек Советы тикшерүенҽ Җирлек Башкарма комитеты Җитҽкчесе 

инициативасы буенча  яки аның бҽялҽмҽсе булганда кертелҽ ала. Күрсҽтелгҽн 

бҽялҽмҽ Җирлек Советына Җирлек Башкарма комитетына проект карары 

тапшырылгач  утыз кҿн эчендҽ тапшырыла.  

   4. Җирлек Советы карарлары Җирлек Башлыгы тарафыннан аларны  кабул 

иткҽннҽн соң ҿч кҿн эчендҽ  имзалана һҽм бу Уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

бастырылып чыгарыла (халыкка җиткерелҽ).   

 

              

     70нче маддә.  Җирлек Башлыгының хокук актлары 

 

    1. Җирлек Башлыгы канунда, бу Уставта, Җирлек Советы карарларында 

билгелҽгҽнчҽ  үзенең вҽкалҽтлҽре кысаларында,  Җирлек Советы эшчҽнлеген 

оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча   карарлар һҽм боерыклар, Җирлек җирле үзидарҽ 

органнарына федераль кануннар һҽм Татарстан Республикасы кануннары белҽн 

тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлеклҽрен тормышка ашыру белҽн бҽйле  булган  

карарлар кабул итҽ, шулай ук Җирлек Башкарма комитеты эшчҽнлеген оештыру 

мҽсьҽлҽлҽре буенча боерыклар чыгара.  

    2. Җирлек Башлыгы бу Устав белҽн аның компетенциясенҽ караган үзенең 

вҽкалҽтлҽре кысаларында,  башка мҽсьҽлҽлҽр буенча   карарлар һҽм боерыкларны  

“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары 

турында”Федераль кануны, башка федераль кануннар белҽн туры китереп чыгара. 

        

   

   71нче маддә.  Муниципаль хокук актларының бастырып чыгару, халыкка 

җиткерү һәм  гамәлгә керү тәртибе 



 

    1. Җирлек  Советы карарлары, карар белҽн башка нҽрсҽ билгелҽнмҽгҽн булса, 

Җирлек Башлыгы аларга кул куйгач, 10 кҿн узганнан соң үз кҿченҽ керҽ.  

    Җирлек Советының салым һҽм җыюлар турындагы хокук актлары Россия 

Федерациясе Салым кодексына туры китереп үз кҿченҽ керҽ.  

    Җирлек Советының Җирлек Уставын кабул итү һҽм бу Уставка  үзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертү турындагы карары федераль кануннарда, ҽлеге Уставта 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үз кҿченҽ керҽ. 

   2. Җирлек Башлыгының, Җирлек Башкарма комитеты Җитҽкчесенең хокук 

актлары, бу актлар белҽн башка нҽрсҽ каралмаса, аларга кул куелган кҿннҽн үз 

кҿченҽ керҽ.  

   3. Муниципаль берҽмлеклҽр аларның оештыручысы булган организациялҽрнең 

хокук статусын билгелҽүче,  кеше һҽм гражданин хокукларына, ирегенҽ һҽм 

бурычларына кагылышлы муниципаль  хокук актлары, шулай ук җирле үзидарҽ 

органнары арасында тҿзелгҽн килешүлҽр аларны рҽсми рҽвештҽ бастырып 

чыгарганнан соң (халыкка җиткерелгҽннҽн соң) үз кҿченҽ керҽ. 

   4. Һҽр муниципаль  хокук актының реквизитлары булырга тиеш: исеме, кул кую 

кҿне (Җирлек Советы кабул иткҽн хокук актларына–Җирлек  Советы кабул иткҽн 

кҿн),  регистрация номеры, хокук актына кул куйган дҽүлҽт  хезмҽтендҽге затның 

исеме. 

   5. Җирлек Советының, федераль кануннар белҽн аларны тарату чиклҽнгҽн 

муниципаль  хокук актларыннан кала, Җирлек Советы, Җирлек Башлыгы, Җирлек 

Башкарма комитеты Җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн Җирлек бюджеты 

турындагы карары, аның үтҽлеше турында отчѐты, җирле салым һҽм җыемнарны 

билгелҽү турында, Җирлек Советы тарафыннан кабул ителгҽн башка норматив 

хокук актлары кул куелганнан соң җиде кҿн эчендҽ рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга 

(халыкка җиткерелергҽ) тиеш. 

   6. Рҽсми рҽвештҽ, җирле референдумны билгелҽү турында, Җирлек чиклҽрен 

үзгҽтү һҽм үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре турында, Җирлек Башлыгын һҽм аның 

урынбасарын сайлау турында, Җирлек Башкарма комитеты Җитҽкчесе һҽм аның 

урынбасарларын сайлау турында һҽм канунга туры китереп башка    норматив 

булмаган хокук актлары басылып чыгарга (халыкка җиткерелергҽ)  тиеш. 

   7. Норматив булмаган хокук актлары, кануннарга  һҽм бу Уставка туры китереп 

рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгару (халыкка җиткерелү)  мҿһим булмаганлыктан, аны 

чыгарган Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлар 

чыгарган карар буенча бастырылып (халыкка җиткерелҽ) чыгарыла ала. 

   8. Бастырып чыгарганда (халыкка җиткерелгҽндҽ) муниципаль  хокук актларының  

реквизитлары, “Идел яңалыклары” гҽҗитенең чыккан кҿне, хокук акты  текстын 

Татарстан Республикасы хокук мҽгълумат рҽсми порталында бастырып чыгарган 

кҿне, җирлекнең  мҽгълумат стендларында урнаштырылган кҿне күрсҽтелҽ. 

   9. Муниципаль  норматив һҽм норматив булмаган хокук актларын рҽсми рҽвештҽ 

бастырып чыгару (халыкка җиткерү) хокук акты текстын “Идел яңалыклары” район 



гҽҗитендҽ, яки хокук акты  текстын Татарстан Республикасы хокук мҽгълумат 

рҽсми порталында бастырып чыгару аша тормышка ашырыла.  

    Ҿстҽмҽ рҽвештҽ  норматив  хокук актлары Югары Ослан муниципаль районының 

рҽсми сайтында, Татарстан Республикасы  муниципаль берҽмлеклҽр Порталында 

урнаштырыла ала.  

   10. Муниципаль норматив һҽм башка хокук актларын халыкка җиткерү гомуми 

мҽгълуматны Җирлекнең  мҽгълумат стендларында урнаштыру юлы белҽн 

җиткерүдҽн гыйбҽрҽт. Күрсҽтелгҽн мҽгълумат стендларының саны, аларны 

урнаштыру урыннары җирлек Советы тарафыннан раслана һҽм Җирлек халкының 

норматив һҽм башка хокук актлары белҽн тоткарлыксыз танышуына мҿмкинлек 

тҽэмин итергҽ тиеш. Муниципаль норматив һҽм башка хокук актлары күрсҽтелгҽн 

мҽгълумат стендларында аларны урнаштырган кҿннҽн алып 30 кҿн эчендҽ торырга 

тиеш.   

   11. Муниципаль хокук актлары, шул исҽптҽн җирле референдумда (гражданнар 

җыенында) кабул ителгҽн хокук акты карарлары итеп рҽсмилҽштерелгҽн җирле 

үзидарҽ органнарының хокук актлары Татарстан Республикасы кануны билгелҽгҽн 

тҽртиптҽ оештыру һҽм алып бару Татарстан Республикасы юстиция Министрлыгы 

тарафыннан тормышка ашырылган Татарстан Республикасы  норматив хокук 

актларының регистрына кертелергҽ тиеш. 

 

            XIнче бүлек. Җирлекнең икътисади нигезе 

     
     72нче маддә. Җирлекнең икътисади нигезе  

       

    Җирлекнең икътисади нигезен Җирлекнең муниципаль милкендҽ булган мҿлкҽт, 

Җирлек бюджеты акчасы, шулай ук Җирлекнең мҿлкҽт хокуклары тҽшкил итҽ. 

       

      73нче маддә. Җирлекнең муниципаль мөлкәте 

    

    1. Җирлекнең милкендҽ була ала: 

    1) җирлек ҿчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү ҿчен билгелҽнгҽн мҿлкҽт; 

    2) Татарстан Республикасы кануннары һҽм федераль кануннар белҽн билгелҽнгҽн 

очракларда җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

башкару ҿчен билгелҽнгҽн мҿлкҽт, шулай ук ”Татарстан Республикасында җирле 

үзидарҽлҽр турында” 28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ Татарстан Республикасы канунының 

маддҽсенең 4нче ҿлеше белҽн каралган тҽртиптҽ аларга  тапшырылган җирле 

үзидарҽ органнарының аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкару ҿчен билгелҽнгҽн 

мҿлкҽт; 

    3) Җирлек  Советы Карары белҽн туры китереп    Җирлекнең җирле үзидарҽ 

органнарының һҽм җирле үзидарҽ вазифаи затлары, муниципаль хезмҽткҽрлҽр,  



муниципаль  предприятие һҽм учреждение эшчелҽренең эшчҽнлеген тҽэмин итү 

ҿчен билгелҽнгҽн мҿлкҽт; 

   4) җирле үзидарҽ органнарына федераль кануннар белҽн кирҽкле мҽсьҽлҽлҽрне 

чишү ҿчен аларны чишү хокукы бирелгҽн мҿлкҽт, һҽм алар ҽһҽмиятле булган 

мҽсьҽлҽлҽргҽ карамаган очракта;  

   5) федераль кануннарга туры китереп башка мҿлкҽт. 

 

      74нче маддә. Җирлекнең муниципаль мөлкәтенә ия булу, аны куллану һәм 

аның белән эш итү 

 

     1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары, Россия Федерациясе Конституциясенҽ, 

федераль кануннарга һҽм аларга туры китереп кабул ителгҽн җирлекнең җирле 

үзидарҽ органнары  норматив – хокук актларына туры китереп,  Җирлек исеменнҽн 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ муниципаль мҿлкҽткҽ ия булалар, аны кулланалар һҽм аның 

белҽн эш итҽлҽр. 

   2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары муниципаль мҿлкҽтне вакытлыча яки 

даими кулланырга физик һҽм юридик затларга, Россия Федерациясе дҽүлҽт власте 

органнарына, Татарстан Республикасы дҽүлҽт власте органнарына һҽм башка 

муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнарына бирергҽ хокуклы, тартып 

алырга, федераль кануннарга туры китереп башка килешүлҽр ясарга хокуклы. 

   3. Җирлекнең   җирле үзидарҽ органнары Россия Федерациясе Хҿкүмҽте башкарма 

властеның федераль органы вҽкалҽтлеге билгелҽгҽн тҽртиптҽ   муниципаль 

мҿлкҽтнең реестрларын алып бара. 

   

     75нче маддә. Муниципаль предприятие, учреждение һәм хуҗалык 

җәмгыятьләре 

   

      1. Җирлек муниципаль предприятие һҽм  учреждениелҽр тҿзи, үзгҽртеп кора һҽм 

бетерҽ ала,   шул исҽптҽн ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча вҽкалҽтлҽрне 

башкару ҿчен кирҽк булган муниципальара хуҗалык җҽмгыятьлҽре тҿзүдҽ катнаша 

ала. 

    2. Оештырычы функиялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыручы җирле үзидарҽ 

органнары муниципаль предприятие һҽм  учреждениелҽрнең эшчҽнлеге максатын, 

шартларын һҽм тҽртибен билгели, аларның уставларын раслый, ҽлеге  предприятие 

һҽм  учреждениелҽрнең җитҽкчелҽрен вазифага билгели һҽм вазифадан азат итҽ, бу 

Устав һҽм муниципаль хокук актлары белҽн каралган тҽртиптҽ аларның 

эшчҽнлеклҽре турында отчѐтларны тыңлый. 

    3. Җирлекнең  җирле үзидарҽ органнары Җирлек  исеменнҽн муниципаль казна 

учреждениелҽрнең бурычлары буенча субсидиар җавап бирҽлҽр һҽм федераль 

кануннар билгелҽгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ аларның үтҽлүен тҽэмин итҽлҽр.      

 



     76нчы маддә. Җирлекнең  муниципаль мөлкәтен хосусыйлаштыру тәртибе 

һәм шартлары 

 

    1. Муниципаль мҿлкҽтне хосусыйлаштыру тҽртибе һҽм шартлары федераль 

кануннарга туры китереп  Җирлек Советы карарлары белҽн билгелҽнҽ.  

    2. Муниципаль мҿлкҽтне куллану һҽм хосусыйлаштырудан кергҽн керем Җирлек 

бюджетына керҽ. 

 

 

     77нче маддә. Җирлекнең  җирле үзидарә органнарының муниципаль 

милектә булмаган муниципаль предприятие, учреждение һәм оешмалар белән 

мөнәсәбәтләре 

 

      Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының муниципаль милектҽ булмаган 

муниципаль предприятие, учреждение һҽм оешмалар белҽн, шулай ук физик затлар 

белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽре, кануннар белҽн башка нҽрсҽ билгелҽнмҽгҽн булса, килешү 

нигезендҽ  тҿзелҽ. 

 

       XIIнче бүлек. Җирлекнең финанс нигезе 

    
     78нче маддә. Җирлекнең бюджеты 

   

    1. Җирлекнең  үз бюджеты бар. 

    2. Җирлек бюджеты Җирлек Советы тарафыннан муниципаль хокук акты 

формасында эшлҽнҽ һҽм раслана. 

    3. Җирлек бюджетында җирле үзидарҽ органнарының Җирлек  ҿчен ҽһҽмиятле 

булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыруга юнҽлтелгҽн 

чыгымнары аерым күздҽ тотыла, һҽм Татарстан Республикасы кануннары һҽм 

федераль кануннар белҽн аларга тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

җирлекнең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан тормышка ашыруны тҽэмин итү 

ҿчен бирелгҽн субвенциялҽре, шулай ук күрсҽтелгҽн керемнҽр һҽм субвенциялҽр  

хисабына тормышка ашырылган Җирлек  бюджетының тиешле чыгымнары аерым 

күрсҽтелҽ. 

     4. Җирлек җирле үзидарҽ органнары федераль кануннар һҽм аларга туры китереп 

кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка норматив- хокук актлары билгелҽгҽн 

тҽртиптҽ  дҽүлҽт властеның федераль  органнарына һҽм (яки) Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт органнарына Җирлек бюджеты үтҽлеше турында отчѐт 

тапшыралар. 

   

    79нчы маддә. Җирлектә бюджет процессы 

 



   1. Җирлек бюджетын формалаштыру, раслау, үтҽү һҽм аның үтҽлешен контрольдҽ 

тоту Җирлек җирле үзидарҽ органнары тарафыннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ 

башкарыла. Җирлек бюджетын формалаштыру, раслау һҽм  үтҽү тҽртибе Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы, федераль кануннар һҽм алар тарафыннан кабул 

ителгҽн  Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм Татарстан Республикасы 

кануннарына туры китереп тормышка ашырыла. 

   2. Җирлек  бюджеты проекты, Җирлек бюджетын раслау турында Җирлек Советы 

карары, аның үтҽлеше турында еллык отчѐт, Җирлек  бюджетының үтҽлеше 

барышы турында квартал отчѐты һҽм җирле үзидарҽ органнары муниципаль 

хезмҽткҽрлҽренең, муниципаль учреждение эшчелҽренең саны турында, аларны 

тотуга киткҽн фактик чыгымнарын күрсҽткҽн мҽгълумат  рҽсми рҽвештҽ басылып 

чыгарга (халыкка җиткерелергҽ)тиеш.  

   3. Җирлек Советының җирле салымнар турында муниципаль хокук актларына 

үзгҽрешлҽр кертү турында  норматив- хокук актлары,  Җирлек Советының Россия 

Федерациясе бюджет системасының бюджет чыгымнарын үзгҽртүгҽ китерүче 

бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга салучы алдагы финанс елында һҽм планлы 

вакыт эчендҽ кҿченҽ керүче  муниципаль хокук актлары, алдагы финанс елында һҽм 

планлы вакыт эчендҽ кҿченҽ керүче  муниципаль хокук актларын Җирлек Советына 

керткҽн кҿнгҽ  кадҽр  10 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш.  

   4. Җирлек  бюджеты проекты ҿч елга тҿзелҽ һҽм раслана (алдагы финанс елында 

һҽм планлы чорга). 

   5. Алдагы финанс елында һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты проекты Җирлекнең 

иҗтимагый-икътисадый үсешен алдан ҽйтүгҽ таянып Җирлекнең чыгым 

йҿклҽмҽлҽрен финанс тормышка ашыру нигезендҽ тҿзелҽ.  

   6. Алдагы финанс елында һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты проекты Җирлек 

Башкарма комитеты билгелҽгҽн Россия Федерациясе Бюджет кодексы,  аның 

талҽплҽрен үтҽп кабул ителгҽн  Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм ҽлеге 

Уставка туры китерелгҽн тҽртиптҽ һҽм вакытта тҿзелҽ. 

   7. Алдагы финанс елында һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты проектын тҿзү 

түбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнҽ: 

   - Россия Федерациясендҽ бюджет сҽясҽтен билгели торган (бюджет сҽясҽтенҽ 

талҽплҽр) Россия Федерациясе Президентының Россия Федерациясе Федераль 

Собраниесенҽ юлламалары кагыйдҽнамҽлҽрендҽ; 

   - иҗтимагый-икътисадый үсешен алдан ҽйтүдҽ; 

   - бюджет сҽясҽтенең һҽм салым сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽрендҽ; 

   - муниципаль программаларда. 

   8. Алдагы финанс елында һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты турында карарда 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, федераль кануннар һҽм алар тарафыннан 

кабул ителгҽн  Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм Җирлек Советы 

муниципаль хокук актлары (бюджет турында карардан кала) билгелҽгҽн тҽртиптҽ, 

бюджетның керемнҽренең  тҿп күлҽме, чыгымнарының тҿп күлҽме, бюджет 



дефициты, шулай ук башка күрсҽткечлҽр бюджетның тҿп тасвирламасы булырга 

тиеш. 

   9. Җирлек бюджеты турында карар белҽн расланалар: 

   - Җирлек бюджеты керемнҽренең тҿп идарҽчелҽре исемлеге; 

   - Җирлек бюджеты дефицитын финанслау чыганакларының  тҿп идарҽчелҽре 

исемлеге; 

   - алдагы финанс елында һҽм планлы чорга бюджет чыгымнарын 

классификациялҽүнең чыгымнары тҿрлҽрен бүлеклҽр һҽм  бүлекчҽлҽр, максатчан 

маддҽлҽр, тҿркемнҽр (тҿркемнҽр һҽм тҿркемчҽлҽр) арасында, муниципаль  

программалар һҽм программадан тыш эшчҽнлек юнҽлешлҽре буенча   ассигновать  

ителгҽн бюджет акчасын бүлү, шулай ук Россия Федерациясенең Бюджет кодексы, 

Татарстан Республикасы кануны, Җирлек Советы Карарына туры китереп 

билгелҽнгҽн очракларда  бюджет чыгымнарын классификациялҽүнең чыгымнары 

тҿрлҽрен бүлеклҽр һҽм  бүлекчҽлҽр арасында бүлү  ; 

   - алдагы финанс елында һҽм планлы чорга бюджет чыгымнарының ведомство 

структурасы; 

   - алдагы финанс елында һҽм планлы чорга чыгымнарының ведомство 

структурасында бюджет чыгымнарын классификациялҽүнең чыгымнары тҿрлҽрен 

бүлеклҽр һҽм  бүлекчҽлҽр, максатчан маддҽлҽр, тҿркемнҽр арасында    ассигновать  

ителгҽн бюджет акчасын  бүлү; 

   - ачык норматив йҿклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ юнҽлтелгҽн  ассигновать  ителгҽн бюджет 

акчасының гомуми күлҽме; 

  -  алдагы финанс елында һҽм планлы чорда Россия Федерациясенең бюджет 

системасының башка бюджетлардан алынган һҽм (яки) башка бюджетларга 

бирелгҽн бюджетара трансфертлар күлҽме; 

   - Җирлек бюджетының шартлы раслана торган (расланган) чыгымнарының  

гомуми күлҽме планлы чорның беренче елына Җирлек бюджеты чыгымнарының 

гомуми күлҽменең 2,5 проценттан ким булмаган күлҽмдҽ (Россия Федерациясенең 

бюджет системасының башка бюджетлардан алынган бюджетара трансфертлар 

хисабыннан каралган, тиешле максатларга каралган  бюджет чыгымнарын исҽпкҽ 

алмаганда), планлы чорның икенче  елына Җирлек  бюджеты чыгымнарының 

гомуми күлҽменең 5 проценттан ким булмаган күлҽмдҽ (Россия Федерациясенең 

бюджет системасының башка бюджетлардан алынган бюджетара трансфертлар 

хисабыннан каралган, тиешле максатларга каралган  бюджет чыгымнарын исҽпкҽ 

алмаганда); 

   - алдагы финанс елына һҽм планлы чорына бюджет дефицитын финанслау 

чыганаклары; 

   - алдагы финанс елыннан соң килгҽн һҽм планлы чор  елыннан соң елның 1нче 

гыйнварына муниципаль эчке бурычның югары чиге, шул исҽптҽн муниципаль 

гарантиялҽр буенча бурычның югары чиген күрсҽтеп; 



   - Россия Федерациясе Бюджет кодексы, алар тарафыннан кабул ителгҽн  Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы һҽм Җирлек Советы муниципаль хокук актларына 

туры китереп билгелҽнгҽн Җирлек бюджетының башка күрсҽткечлҽре. 

   10. Алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты турында карар 

проекты планлы чорның расланган бюджетының планлы параметрларын үзгҽртү 

юлы белҽн һҽм планлы чорга бюджет проектының  икенче елы параметрларын 

аларга ҿстҽү юлы белҽн   раслана. 

   Алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек  бюджеты турында карар 

проекты планлы чорның расланган бюджет күрсҽткечлҽренҽ ачыклык кертҽ һҽм 

планлы чорга тҿзелүче  бюджетның  икенче елы күрсҽткечлҽрен раслый. 

     Җирлекнең расланган бюджетының планлы чорының параметрларына  ачыклык 

кертү түбҽндҽгелҽрне күздҽ тота: 

    - алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты турында карар 

проектын карап чыгу кирҽк  булган күрсҽткечлҽргҽ ачыклык кертүне раслау; 

    - Җирлек бюджеты чыгымнары ведомство структурасының расланган 

күрсҽткечлҽрен арттыру яки киметү турында раслау, яки Җирлек  бюджеты 

чыгымнарының ҿстҽмҽ максатчан маддҽлҽре һҽм (яки) тҿркемнҽре буенча  аңа 

бюджеттан бүлеп бирелгҽн акча  кертүне раслау.   

     11. Алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты турында карар 

проекты белҽн беррҽттҽн Җирлек Советына тҽкъдим ителҽ: 

   -  алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек  бюджет сҽясҽтенең һҽм Җирлек 

салым сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽре; 

   - шушы финанс елының узган вакыты буенча Җирлекнең иҗтимагый – 

икътисадый үсешенең якынча нҽтиҗҽлҽре һҽм Җирлекнең  иҗтимагый – 

икътисадый үсешенең шушы финанс елына кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽре; 

    - Җирлекнең иҗтимагый – икътисадый үсеше турында алдан ҽйтү; 

   - алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлекнең  консолидир бюджетының 

тҿп тасвирламалары турында (керемнҽрнең гомуми күлҽме, чыгымнарның гомуми 

күлҽме, бюджет җитешмҽү ) алдан ҽйтү; 

   - Җирлек бюджеты проектына аңлатма язуы; 

   - бюджетара трансфертларны бүлү методикалары (методика проектлары) һҽм исҽп 

– хисаплары; 

   - алдагы финанс елы ахырына һҽм планлы чорның  һҽм елының ахырына 

муниципаль бурычның ҿске чиге; 

   -  шушы финанс елына бюджетның кҿтелгҽн үтҽлешен бҽялҽү; 

   - Җирлек Советы, Җирлекнең Ревизия комиссиясе тҽкъдим иткҽн  Җирлекнең 

Башкарма комитеты белҽн  күрсҽтелгҽн бюджет сметаларына карата   

килешмҽүчҽнлеклҽр килеп чыккан очракта күрсҽтелгҽн органнарның бюджет 

сметасы проектлары; 

   - алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты керемнҽрен 

классификациялҽү һҽм Җирлек бюджетын финанслау чыганакларын маддҽлҽр 

буенча санау; 



   - Россия Федерациясе Бюджет кодексы, алар тарафыннан кабул ителгҽн  Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы һҽм ҽлеге Уставка туры китереп билгелҽнгҽн башка 

документлар һҽм материаллар. 

   Муниципаль  программалар һҽм программадан тыш эшчҽнлек юнҽлешлҽре буенча   

ассигновать  ителгҽн бюджет акчасын бүлү бюджеты турында карар расланган 

очракта бюджет турында карар проектына муниципаль  программаларның 

паспортлары тҽкъдим ителҽ. 

   Бюджет турында карарда ассигновать  ителгҽн бюджет акчасын бүлү буенча 

кушымта булмаган очракта,  бюджет акчасын бүлү буенча кушымта бюджет 

турында карар проектының аңлатма язуының тҽкъдимнҽр ҿлешенҽ кертелҽ. 

   12. Алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты проектын тҿзү 

Россия Федерациясе Бюджет кодексына, федераль кануннар, аларга туры китереп 

кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм Татарстан 

Республикасы кануннары   белҽн туры китереп Җирлек Башкарма комитеты 

тарафыннан тормышка ашырыла. 

   13. Җирлек Башкарма комитеты алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек 

бюджеты турында карар проектын шушы елның 15нче ноябреннҽн дҽ соңга 

калмыйча Җирлек Советы карап чыгуына кертҽ. 

   14. Алдагы финанс елына һҽм планлы чорга, Җирлек Советы муниципаль хокук 

акты белҽн билгелҽнгҽн, Җирлек бюджеты турында карар проектын карап чыгу һҽм 

аны раслау тҽртибе, ҽлеге  проектны карап чыгу һҽм аны раслауны, алдагы финанс 

елының 1нче гыйнварына кадҽр  һҽм планлы чоры башланганчы тҽэмин итергҽ 

тиеш, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 184нче маддҽсе белҽн туры китереп  

күрсҽтелгҽн карар белҽн күрсҽткечлҽрне һҽм характеристикаларны раслау күздҽ 

тотыла. 

  15. Җирлек бюджеты турында карар, Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм 

(яки) Җирлек бюджеты турында карар  белҽн башка нҽрсҽлҽр каралмаган булса, 

1нче гыйнвардан кҿченҽ керҽ һҽм финанс елының 31нче декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ 

була. 

  Җирлек бюджеты турында карар билгелҽнгҽн вакытта рҽсми рҽвештҽ бастырылып 

чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ ) тиеш. 

   16. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары Җирлек бюджетының баланслылыгын  

һҽм федераль кануннар һҽм  Татарстан Республикасының  кануннары билгелҽгҽн  

бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга салу буенча,  бюджет процессын тормышка 

ашыру буенча, дефицит күлҽме, муниципаль бурычның күлҽме һҽм структурасы, 

Җирлекнең бюджет йҿклҽмҽлҽрен үтҽүне  тҽэмин итҽ. 

   17. Җирлек бюджеты керемнҽре Россия Федерациясе бюджет кануны белҽн, 

салымнар һҽм җыемнар турында кануннар белҽн һҽм башка мҽҗбүри түлҽүлҽр 

турында кануннарга туры китереп формалаша. 

   18. Җирлек бюджеты чыгымнары Россия Федерациясе Бюджет кодексында 

каралган формаларда тормышка ашырыла. 



   19.  Җирлек бюджеты чыгымнарын тормышка ашыру, федераль кануннар һҽм  

Татарстан Республикасының  кануннары билгелҽгҽн очраклардан кала, дҽүлҽт 

властеның федераль органнары вҽкалҽтлҽрен, Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

власте органнарын финанслауга рҿхсҽт ителми.  

    20. Муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽре  Россия 

Федерациясе Бюджет кодексына туры китереп тормышка ашырыла.   

 

    80нче маддә.     Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен сатып алулар 

    

   1. Муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен товарлар, хезмҽт, ярдҽм сатып алу 

“Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларын тҽэмин итү ҿчен товарлар, хезмҽт, ярдҽм 

сатып алу ҿлкҽсендҽ  контракт системасы  турындагы” 5нче май, 2013нче ел, №44-

ФЗ Россия Федерациясе канунына туры китереп башкарыла. 

    2. Муниципаль ихтыяҗларын тҽэмин итү ҿчен товарлар, хезмҽт, ярдҽм сатып алу 

Җирлек бюджеты чаралары хисабына башкарыла. 

 

    81нче маддә. Җирлек гражданнарының үзара салым  чаралары  

     

    1.Гражданнарның үзара салым чаралары 

аерым бер урын ҿчен   ҽһҽмияте булган  мҽсьҽлҽлҽрне чишүне  тормышка ашыру 

ҿчен гражданнарның бер тапкыр түлҽүе. Гражданнарның үзара салым тҽртибендҽ  

түлҽүлҽрнең күлҽме, алар ҿчен түлҽү күлҽме киметелгҽн, Җирлек (җирлек 

составына кергҽн торак пункты) гражданнарның гомуми санының 30 процентыннан 

артып китмҽгҽн аерым гражданнар категорясеннҽн кала, Җирлекнең  һҽр 

гражданины  ҿчен тигез күлҽмдҽ билгелҽнҽ,  

    2. Ҽлеге маддҽнең 1нче пунктында күрсҽтелгҽн гражданнарның бер тапкыр 

түлҽүлҽрен кертү һҽм куллану мҽсьҽлҽлҽре җирле референдумда, ҽ “Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары турында” 

06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунының 25.1нче маддҽсенең 1нче ҿлешенең 4.1 

пунты караган очракта, гражданнар җыенында хҽл ителҽ. 

         

     82нче маддә. Җирлекнең муниципаль бурыч алуы 

 

    1. Җирлек муниципаль бурыч алуны  тормышка ашырырга хокуклы, шул исҽптҽн   

Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм Җирлек Уставы белҽн туры китереп 

муниципаль берҽмлеклҽр исеменнҽн эчке базарда урнаштырылган  Россия 

Федерациясе валютасында  кыйммҽтле кҽгазьлҽр чыгару юлы белҽн, Россия 

Федерациясе Бюджет кодексына туры китереп  Россия Федерациясе бюджет 

системасының башка бюджетларыннан җирле бюджетка керүче муниципаль бурыч 

йҿклҽмҽлҽре китереп чыгаручы кредитлар   юлы белҽн  тормышка ашырырга 

хокуклы. 



    2. Җирлек исеменнҽн муниципаль бурыч алуны  тормышка ашыруга хокук Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы белҽн туры китереп Җирлекнең Башкарма 

комитетына бирелҽ. 

       

   83нче маддә. Җирлекнең җирле бюджеты үтәлеше 

 

  1. Җирлекнең җирле бюджеты үтҽлеше Россия Федерациясе Бюджет кодексына 

туры китереп тормышка ашырыла. 

   2. Җирлек  бюджеты кассаның гомуми булуы нигезендҽ һҽм чыгымнарның исҽптҽ 

булу нигезендҽ башкарыла. 

   3. Җирлек бюджеты үтҽлешенҽ касса хезмҽте күрсҽтү, Җирлек бюджеты 

акчаларын алучыларның шҽхси счѐтын ачу һҽм алып бару Татарстан Республикасы 

һҽм Россия Федерациясе кануннары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алып барыла. 

  4. Җирлек бюджеты үтҽлеше җыелма бюджет язмасы һҽм җирлекнең касса планы 

нигезендҽ  оештырыла. 

        

    84нче маддә.  Бюджет отчѐты. Җирлек  бюджеты үтәлешенең еллык отчѐты 

   

   1. Җирлекнең  бюджет отчѐты еллык булып тора. 

   2. Җирлекнең бюджет отчѐты бюджет чараларының тиешле тҿп 

администраторларының җыелма бюджет отчѐты нигезендҽ Җирлекнең Башкарма 

комитеты тарафыннан  тҿзелҽ . 

   3. Җирлек  бюджетының үтҽлүе турында еллык отчѐты Җирлек Советы карары 

белҽн расланырга тиеш. 

   4. Җирлек  Советына тҽкъдим иткҽнче, Җирлек бюджетының үтүлүе турында 

еллык отчѐты тҿп администраторларының тышкы бюджет отчѐтын һҽм Җирлек 

бюджетының үтҽлеше турында еллык отчѐтына йомгак ясауны  үз эченҽ алган  эчке 

тикшерү узарга тиеш. 

    Җирлек бюджетының үтүлүе турында еллык отчѐтын  эчке тикшерү ҽлеге Устав 

белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм  Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы талҽплҽрен үтҽп Җирлек Советы раслаган 

муниципаль хокук акты билгелҽгҽн тҽртиптҽ  Җирлекнең Ревизия комиссиясе яки 

Җирлек Советы тарафыннан тормышка ашырыла. 

   5. Җирлекнең Башкарма комитеты аңа нҽтиҗҽ  ҽзерлҽү ҿчен Җирлек бюджетының 

үтүлүе турында отчѐтны шушы елның 1нче апреленнҽн дҽ соңга калмыйча тапшыра. 

Җирлек бюджетының үтҽлүе турында еллык  отчѐтка нҽтиҗҽ ҽзерлҽү тҿп 

администраторларының бюджет акчаларын еллык бюджетын  тышкы тикшерүе 

мҽгълуматлары нигезендҽ 1 айдан артмаган вакыт эчендҽ үткҽрелҽ. 

    6. Җирлек  бюджетының үтҽлеше турында еллык отчѐтына йомгак Җирлекнең 

Ревизия комиссиясе тарафыннан, бер үк вакытта Җирлекнең Башкарма комитетына 

юнҽлтелеп, тҽкъдим ителҽ. 



   7. Җирлекнең Башкарма комитеты ел саен шушы елның 1нче маеннан да соңга 

калмыйча Җирлек Советының карар проекты кушымтасы белҽн отчѐтлы финанс елы 

ҿчен Җирлек бюджетының үтүлүе турында, Җирлек   бюджетының үтҽлүе турында 

башка  бюджет отчѐты һҽм Россия Федерациясе Бюджет кануннары белҽн каралган 

башка документларны Җирлек Советына тапшыра. 

   8. Җирлек бюджетының үтҽлеше турында еллык отчѐтын карап чыгу нҽтиҗҽлҽре 

буенча Җирлек Советы Җирлек бюджетының үтҽлеше турында еллык отчѐтын 

раслау турында яки кире кагу турында карар кабул итҽ.  

   Җирлек бюджетының үтҽлеше турында еллык отчѐтын Җирлек Советы кире 

каккан очракта, мҽгълуматларның тулы булмаган яки дҿрес булмаган фактларын 

бетерү ҿчен һҽм 1 айдан да соңга калмыйча кабат тапшыру ҿчен кире кайтарыла. 

   9. Җирлек бюджетының үтҽлеше турында карар белҽн Җирлек бюджетының 

гомуми керемнҽре, чыгымнары һҽм дефицит күлҽмен күрсҽтеп, отчѐт финанс елы 

ҿчен Җирлек бюджетының үтҽлеше турында  отчѐты раслана.  

   Җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык отчѐтын раслау турында Җирлек 

Советының карарына аерым кушымталар белҽн түбҽндҽге күрсҽткечлҽр раслана: 

      - бюджет  керемнҽренең классификация кодлары буенча   Җирлекнең бюджет  

керемнҽре ; 

       - бюджет  керемнҽренең керем тҿрлҽренең кодлары буенча   Җирлекнең бюджет  

керемнҽре, керемнҽренең кече тҿрлҽре,  бюджет керемнҽренҽ караган дҽүлҽт 

идарҽсе операция секторларының классификациясе; 

    - Җирлекнең бюджет керемнҽре  идарҽ тармагы структуралары буенча Җирлекнең 

бюджет  керемнҽре; 

     - бюджет  керемнҽренең классификациясенең бүлеклҽре һҽм кече бүлекчҽлҽре 

буенча Җирлекнең бюджет  керемнҽре;       

     - бюджетларның  дефицитын финанслау чыганакларын  классификация кодлары 

буенча   Җирлекнең бюджеты   дефицитын финанслау чыганаклары;   

     - тҿркемнҽр, кече тҿркемнҽр, маддҽлҽр, бюджет дефицитын финанслау 

чыганаклары тҿрлҽренең  кодлары буенча   Җирлекнең бюджеты   дефицитын 

финанслау чыганаклары. 

    

     85нче маддә. Муниципаль финанс контроле 

    

    1. Муниципаль финанс контроле Россия Федерациясе бюджет канунын һҽм башка 

бюджет хокук бозуларны җайга салучы норматив хокук актларын  үтҽүне тҽэмин 

итү максатыннан тормышка ашырыла.  

   Муниципаль финанс контроле эчке һҽм тышкы, алдагы һҽм аннан соңгы була ала. 

   2. Бюджет хокук бозулар ҿлкҽсендҽ  тышкы  муниципаль финанс контроле 

Җирлекнең Ревизия комиссиясе контроль эшчҽнлеге булып тора . 

   3. Бюджет хокук бозулар ҿлкҽсендҽ  эчке   муниципаль финанс контроле 

Җирлекнең Башкарма комитеты органы (дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽр) булган 

муниципаль финанс органнары контроль эшчҽнлеге булып тора.  



   4. Алдагы муниципаль финанс контроле Җирлек бюджет системасының бюджеты 

үтҽлгҽн вакытта бюджет бозылуларын кисҽтү һҽм булдырмый калу максатыннан 

тормышка ашырыла. 

   5. Аннан соңгы муниципаль финанс контроле, аларның үтҽлеше, учѐт һҽм хисап  

законлы икҽнен билгелҽү  максатыннан,  Җирлек бюджет системасының бюджеты 

үтҽлеше нҽтиҗҽлҽре буенча тормышка ашырыла. 

                

       

 

      XIVнче бүлек. Җирлекнең Уставын кабул итү. Бу Уставка 

үзгәрешләр кертү 

      
       86нчы маддә. Җирлекнең Уставы проектын әзерләү тәртибе, бу Уставка 

үзгәрешләр кертү 

 

   1. Бу Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында Җирлек Уставы проекты, Җирлек Советы 

карары проекты Җирлек  Советына Җирлек  Башлыгы, Җирлек  Советы 

депутатлары, җирлек прокуроры, иҗтимагый территориаль үзидарҽ органнары, 

гражданнарның инициатив тҿркемнҽре тарафыннан кертелергҽ мҿмкин. 

     2. Җирлек  Уставы проектын,  бу Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында карар 

проектын ҽзерлҽү ҿчен Җирлек Советы карары белҽн махсус комиссия тҿзелҽ ала. 

Ҽлеге комиссия эшендҽ катнашу ҿчен Татарстан Республикасы дҽүлҽт власте 

органнары белгечлҽре, экспертлар чакырыла ала. 

      3. Җирлек  Уставы проектын,  бу Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында карар 

проекты, аларны Җирлек Советы карап чыккан кҿнгҽ кадҽр 30 кҿннҽн дҽ соңга 

калмыйча, кануннарга туры китереп  Җирлек Советы билгелҽгҽн тҽртиптҽ ҽлеге 

Устав проекты буенча тҽкъдимнҽрне, гражданнарның аны тикшергҽндҽ катнашу 

тҽртибен исҽпкҽ алып рҽсми рҽвештҽ бастырылып чыгарга (халыкка җиткерелергҽ) 

тиеш. Уставка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында муниципаль хокук акт 

проекты буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу  тҽртибе, шулай ук  гражданнарның аны 

тикшергҽндҽ катнашу тҽртибен, җирлек Уставын Россия Федерациясе 

Конституциясе белҽн туры китереп ҽлеге үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертелгҽн 

очракта  рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгару кирҽкми. 

     4. Җирлек Уставы проекты буенча Җирлек  Советының бу Уставка үзгҽрешлҽр 

кертү турында карарын Җирлек Советында карап чыгу алдыннан бу Уставка туры 

китереп халык алдында тыңлаулар үткҽрелҽ. 

 

      87нче маддә. Җирлекнең Уставын кабул итү, бу Уставка үзгәрешләр кертү 

тәртибе 

    



     1. Җирлек  Уставы проектын,  бу Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында карар 

проектын Җирлек Советы Җирлек  Советы Регламенты белҽн туры китереп икедҽн 

дҽ ким булмаган укылышта тормышка ашыра. 

      2. Җирлек Уставы проектын, бу Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында карар 

проектын кабул иткҽннҽн соң, беренче укылышта  ҽлеге проект Җирлек Башлыгы 

тарафыннан Җирлек Советы депутатларына җибҽрелҽ. 

     3. Җирлек Уставы, бу Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында карар Җирлек Советы 

депутатларының билгелҽнгҽн санының ҿчтҽн ике ҿлешендҽге  тавыш белҽн кабул 

ителҽ. Ҽгҽр Җирлек Башлыгы Җирлек Советы рҽисе вазифаларын башкарса, 

рҽиснең тавышы Җирлек Уставын, Җирлек Уставы проектына үзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертү турында муниципаль хокук актын кабул иткҽндҽ Җирлек Советы 

депутаты тавышы булып  исҽпкҽ алына. 

     4. Җирлек Уставын яңа басмада үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында 

муниципаль хокук акты итеп язылышы рҿхсҽт итеми. Бу очракта Җирлекнкң яңа 

уставы кабул ителҽ, ҽ Җирлекнең башта  гамҽлдҽ булган Уставы һҽм аңа үзгҽрешлҽр 

һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында муниципаль хокук акты Җирлекнең яңа Уставы 

кҿченҽ кергҽн кҿннҽн кҿчен югалткан дип санала. 

     

       88нче маддә. Җирлек Уставының, бу Уставка үзгәрешләр кертү турында 

карарның көченә керүе 

    

    1. Җирлек Уставы, бу Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында карар федераль 

кануннар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, муниципаль   берҽмлеклҽрнең уставларын 

теркҽү үткҽрү ҿлкҽсендҽ федераль органның вҽкалҽтле башкарма власте 

территориаль органында дҽүлҽт теркҽүен узарга тиеш.  

   2. Җирлек Уставы, бу Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында карар дҽүлҽт теркҽүен 

узаганнан соң, җиде кҿн эчендҽ рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга (халыкка 

җиткерелергҽ) тиеш һҽм рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарганнан соң (халыкка 

җиткерелергҽннҽн соң) кҿченҽ керҽ. 

   Җирлек Башлыгы Уставка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында карар дҽүлҽт 

теркҽүен узаганнан соң, муниципаль   берҽмлеклҽрнең уставларын теркҽү үткҽрү 

ҿлкҽсендҽ федераль  органның вҽкалҽтле башкарма власте территориаль органында 

дҽүлҽт теркҽүен узганнан соң җиде кҿн эчендҽ рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга 

(халыкка җиткерелергҽ) тиеш. 

     3. Җирлек җирле үзидарҽ органнары структурасын, җирле үзидарҽ органнары 

вҽкалҽтлҽрен (вҽкалҽтлҽр, вҽкалҽтлеклҽр вакыты һҽм җирле үзидарҽ дҽүлҽт 

хезмҽтендҽге сайлап куелган шҽхеслҽне сайлау тҽртибеннҽн кала)  үзгҽртүче 

Җирлек Уставына керткҽн үзгҽрешлҽр, Җирлек Уставына ҽлеге үзгҽрешлҽрне һҽм 

ҿстҽмҽлҽрне кертү турында муниципаль хокук актын кабул иткҽн   Җирлек Советы 

вҽкалҽтлҽре вакыты чыкканнан соң кҿченҽ керҽ. 

    4. Җирлекнең  Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр муниципаль хокук акты белҽн 

кертелҽ һҽм түбҽндҽгечҽ рҽсмилҽштерелҽ: 



   1) Җирлек рҽисе һҽм җирлек Башлыгы имзалаган Җирлек Советы карары, яки  

Җирлек Советы рҽисе вазифаларын башкаручы җирлек рҽисенең үзе тарафыннан; 

   2) Җирлек Советы кабул иткҽн  һҽм җирлек рҽисе имзалаган аерым норматив 

хокук акты белҽн. Бу очракта  ҽлеге норматив хокук актында җирлек Советының 

аны кабул итү турында реквизитлары куела. Җирлек Советының мондый карарына 

җирлек Уставына кертелүче үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр  кҿченҽ керү турында күчеш 

нигезлҽмҽлҽре һҽм нормалары куелу рҿхсҽт ителми. 

 

 
 


