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             I БҤЛЕК. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

  

1 статья. Авыл җирлеге һҽм аның статусы 

  

1. «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның                         

28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ               

«Үчҽлле авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенҽ авыл җирлеге статусы бирелде. 

2. Муниципаль берҽмлекнең рҽсми атылышы – Азнакай муниципаль 

районының Үчҽлле авыл җирлеге (алга таба текстта – авыл җирлеге). 

3. «Үчҽлле авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Азнакай муниципаль районы 

составына керҽ. 

  

2 статья. Авыл җирлегенең территориаль корылышы 

  

1. Авыл җирлеге территориясе составына түбҽндҽге торак пунктлары керҽ: 

Үчҽлле авылы , Якты Күл авылы, Текмҽле авылы, Кызыл Йолдыз поселогы. 

2. Авыл җирлегенең административ үзҽге булып Үчҽлле авылы торак пункты 

тора. 

3. Авыл җирлегенең чиклҽре «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берҽмлеге һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽр территориялҽренең 

чиклҽрен билгелҽү һҽм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 

48-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белҽн билгелҽнде. 

4. Авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, аны үзгҽртеп кору законнарда билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ Татарстан Республикасы законы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

  

3 статья. Авыл җирлегендҽге рҽсми символлар 

  

1. Авыл җирлегенең тарихи, мҽдҽни, милли һҽм бүтҽн тҿрле җирле                      

гореф-гадҽтлҽрне һҽм үзенчҽлеклҽрне чагылдыра торган үз гербы бар. 

 2. Рҽсми символларга тасвирлама, алардан файдалану тҽртибе «Үчҽлле авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлеге Советы тарафыннан раслана торган Авыл җирлеге 

гербы турында нигезлҽмҽдҽ билгелҽнҽ. 

 

4 статья. Авыл җирлегендҽ гражданнарның җирле  

ҥзидарҽне гамҽлгҽ ашыру хокукы 

 

1. Авыл җирлегендҽ җирле үзидарҽ Россия Федерациясе гражданнары 

тарафыннан җирле референдумнарда, муниципаль сайлауларда катнашу һҽм 

турыдан-туры ихтыяр белдерүнең башка формаларында, шулай ук сайлаулы һҽм 

җирле үзидарҽнең ҽлеге Уставта каралган бүтҽн органнары аша гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Гражданнар турыдан-туры да, шулай ук үзлҽренең вҽкиллҽре аша да, 

җенесенҽ, миллҽтенҽ, теленҽ, килеп чыгышына, мҿлкҽти һҽм вазыйфаи хҽленҽ, 

нинди диндҽ булуына, ышануларына, иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ каравына бҽйсез 

рҽвештҽ, җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда тигез хокукларга ия. 
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Авыл җирлеге территориясендҽ даими яки күбесенчҽ яшҽүче чит ил 

гражданнары җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашырганда Россия Федерациясе халыкара 

шартнамҽлҽренҽ һҽм федераль законнарга ярашлы хокукларга ия була. 

3. Һҽркем җирле үзидарҽ органнарына һҽм вазыйфаи затларына турыдан-туры 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге турында мҽгълүмат алырга 

хокуклы. 

4. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары, ҽгҽр 

законда башкача каралмаса, һҽркемгҽ турыдан-туры аның хокукларына һҽм 

иреклҽренҽ кагыла торган документлар һҽм материаллар белҽн танышу 

мҿмкинлеген, шулай ук гражданнарга авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнары 

эшчҽнлеге турында башка тҿрле тулы һҽм тҿгҽл мҽгълүмат алу мҿмкинлеген тҽэмин 

итҽргҽ тиеш. 

5. Җирле үзидарҽ органнары, «Дҽүлҽт органнары һҽм җирле үзидарҽ органнары 

эшчҽнлеге турында мҽгълүматтан файдалануны тҽэмин итү турында» 2009 елның 09 

февралендҽге 8-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ, массакүлҽм мҽгълүмат 

чаралары аша һҽм башка тҿрле ысул белҽн халыкка даими рҽвештҽ авыл җирлеген 

һҽм аның аерым территориялҽрен үстерүнең ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽре турында, уртак 

файдаланудагы транспорт эше, торак-коммуналь хуҗалык, социаль-мҽдҽни һҽм 

халыкка тҿрле хезмҽтлҽр күрсҽтүче башка учреждениелҽр һҽм хезмҽтлҽр челтҽрен 

үстерү, җҽмҽгать тҽртибен саклау һҽм табигый һҽм техноген холыклы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрнең торышы турында мҽгълүмат җиткерҽ. 

6. Гражданнар, оешмалар, ҽгҽр үзлҽренең хокуклары һҽм иреклҽре бозылган 

дип исҽплҽсҽ, җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары карарларын, 

гамҽллҽрен (гамҽл кылмавын) судта бҽхҽс итҽргҽ хокуклы. 

  

5 статья. Авыл җирлегенең җирле ҥзидарҽ органнары структурасы 

  

1. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары структурасына авыл җирлеге 

Советы, авыл җирлеге Башлыгы, авыл җирлеге Башкарма комитеты, авыл 

җирлегенең Ревизия комиссиясе, җирле үзидарҽнең башка органнары керҽ. 

2. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары структурасын үзгҽртү ҽлеге 

Уставка үзгҽрешлҽр кертү юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

  

6 статья. Авыл җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре 

  

1. Авыл җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 

1) авыл җирлеге бюджеты проектын тҿзү һҽм карау, авыл җирлеге бюджетын 

раслау һҽм үтҽү, аның үтҽлешен тикшерүдҽ тоту, авыл җирлеге бюджетын үтҽү 

турында хисап тҿзү һҽм раслау; 

2) авыл җирлегенең җирле салымнарын һҽм җыемнарын билгелҽү, үзгҽртү һҽм 

гамҽлдҽн чыгару; 

3) авыл җирлегенең муниципаль мҿлкҽтендҽ торучы мҿлкҽткҽ ия булу, аннан 

файдалану һҽм аның белҽн эш итү; 

4) авыл җирлегендҽге торак пунктлары чиклҽрендҽ янгын куркынычсызлыгы 

буенча беренчел чараларны тҽэмин итү; 
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5) авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрне элемтҽ хезмҽтлҽре, җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ 

һҽм кҿнкүреш хезмҽтлҽре күрсҽтү белҽн тҽэмин итү ҿчен шартлар тудыру; 

6) авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең ялын оештыру һҽм аларны мҽдҽният 

оешмалары хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү ҿчен шартлар тудыру; 

7) авыл җирлеге территориясендҽ физик культураны, мҽктҽп спортын һҽм 

массакүлҽм спортны үстерү, рҽсми физик культура-савыктыру һҽм Авыл җирлеге 

спорт чараларын уздыруны оештыру ҿчен шартлар тҽэмин итү; 

8) авыл җирлегенең архив фондларын формалаштыру; 

9) авыл җирлеге территориясен тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен раслау, аларның 

үтҽлешен тикшерүдҽ тоту, аталган кагыйдҽлҽргҽ туры китереп, авыл җирлеге 

территориясен тҿзеклҽндерүне оештыру; 

10) адресациялҽү объектларына адреслар бирү, адресларны үзгҽртү, гамҽлдҽн 

чыгару, урам-юл челтҽре элементларына (федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларыннан, региональ яки муниципальара ҽһҽмияттҽге, муниципаль районның 

муниципаль ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларыннан гайре) исемнҽр, авыл җирлеге 

чиклҽрендҽ планлаштыру структурасы элементларына исемнҽр бирү, мондый 

исемнҽрне үзгҽртү, гамҽлдҽн чыгару, дҽүлҽт адрес реестрында мҽгълүмат 

урнаштыру; 

11) авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүдҽ булышлык күрсҽтү, кече һҽм урта 

эшкуарлык ҿчен шартлар тудыру; 

12) авыл җирлегендҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча чараларны 

оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру; 

13) җҽмҽгатьчелек тҽртибен саклауда катнашучы гражданнарга һҽм аларның 

берлҽшмҽлҽренҽ булышлык күрсҽтү, халык дружиналары эшчҽнлеге ҿчен шартлар 

тудыру; 

14) каты коммуналь калдыкларны туплау (шул исҽптҽн аралап туплау) һҽм 

транспорт белҽн күчерү буенча эшчҽнлекне оештыруда катнашу; 

15) йола буенча үткҽрелҽ торган хезмҽтлҽрне оештыру һҽм җирлҽү урыннарын 

карап тоту; 

16) авыл җирлеге чиклҽрендҽ халыкны су белҽн тҽэмин итүне, су агызуны, 

Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ халыкны 

ягулык белҽн тҽэмин итүне оештыру; 

17) авыл җирлегенең торак пунктлары чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлларына карата юл эшчҽнлеге; 

18) миллҽтара һҽм конфессияара татулыкны ныгытуга, авыл җирлеге 

территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе халыкларының теллҽрен һҽм 

мҽдҽниятен саклауга һҽм үстерүгҽ, мигрантларның социаль һҽм мҽдҽни 

адаптациясенҽ, миллҽтара (этникара) каршылыкларны кисҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн 

чараларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен шартлар тудыру; 

19) авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең массакүлҽм ялы ҿчен шартлар тудыру һҽм, 

гражданнарның уртак файдаланудагы су объектларына һҽм аларның яр буе 

полосаларына ирекле үтеп керҽ алуын тҽэмин итүне дҽ кертеп, халыкның 

массакүлҽм ял итү урыннарын тҿзеклҽндерүне оештыру. 

2. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары муниципаль районның җирле 

үзидарҽ органнары белҽн Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ Азнакай 
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муниципаль районы бюджетына авыл җирлеге бюджетыннан бирелҽ торган 

бюджетара трансфертлар хисабына җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча 

үз вҽкалҽтлҽренең бер ҿлешен гамҽлгҽ ашыру ҿчен аларга тапшыру турында 

килешүлҽр тҿзергҽ хокуклы. 

 

7 статья. Авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнарының авыл 

җирлеклҽренең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽренҽ 

 кертелмҽгҽн мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ хокуклары 

 

1. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы: 

1) авыл җирлеге музейларын булдыруга; 

2) авыл җирлегендҽ нотариус булмаган очракта, законнарда каралган нотариаль 

гамҽллҽрне башкаруга; 

3) опека һҽм попечительлек буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыруда катнашуга; 

4) авыл җирлеге территориясендҽ җирле милли-мҽдҽни автономиялҽрнең 

хокукларын гамҽлгҽ ашыруга бҽйле эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру ҿчен шартлар 

тудыруга; 

5) Россия Федерациясе халыкларының милли-мҽдҽни үсешенҽ һҽм авыл 

җирлеге территориясендҽ миллҽтара мҿнҽсҽбҽтлҽр ҿлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ 

ашыруда булышлык күрсҽтүгҽ; 

6) авыл җирлеге территориясендҽ булган муниципаль предприятиелҽрнең һҽм 

учреждениелҽрнең мобилизацияле ҽзерлеге буенча чараларны оештыруда һҽм 

гамҽлгҽ ашыруда катнашуга; 

7) муниципаль янгын сагы булдыруга; 

8) туризм үстерү ҿчен шартлар тудыруга; 

9) кеше хокукларын тҽэмин итүне иҗтимагый тикшереп торуны һҽм мҽҗбүри 

тоту урыннарындагы затларга ярдҽм күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыручы иҗтимагый күзҽтү 

комиссиялҽренҽ ярдҽм итүгҽ; 

10) инвалидларның иҗтимагый берлҽшмҽлҽренҽ, шулай ук «Россия 

Федерациясендҽ инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрендҽге 

181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ инвалидларның россиякүлҽм иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽре тарафыннан булдырылган оешмаларга ярдҽм итүгҽ; 

11) торак законнарына туры китереп, социаль файдаланудагы торак фондының 

торак урыннарын наймга алу шартнамҽлҽре буенча гражданнарга муниципаль торак 

фондыннан торак урыннары бирүгҽ; 

12) кҿчен югалтты; 

13) авыл җирлеге территориясендҽ яшҽүче күзҽтүсез хайваннарны тоту һҽм 

асрау буенча чараларны гамҽлгҽ ашыруга; 

14) «Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы 

нигезлҽре турында» Федераль законда каралган хокук бозуларны профилактикалау 

ҿлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ ашыруга; 

15) инвалидларның, сҽламҽтлеге буенча мҿмкинлеге чиклҽнгҽн затларның 

физик культурасын һҽм спортын, адаптив физик культураны һҽм адаптив спортны 

үстерүгҽ ярдҽм итүгҽ. 

consultantplus://offline/ref=E214591D198EB975923FEFF2F9CBD8F860DC8F898D360E93195A40E09EKBr7N
consultantplus://offline/ref=E214591D198EB975923FEFF2F9CBD8F860DC8F898A370E93195A40E09EB71B95DEB66B050BFC6A12K6rAN
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2. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ 

аталган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽргҽ, бүтҽн дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен («Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы нигезендҽ 

аларга тапшырылмаганнарын) гамҽлгҽ ашыруда катнашырга, ҽгҽр мондый катнашу 

федераль законнарда каралган булса, шулай ук башка муниципаль берҽмлеклҽрнең 

җирле үзидарҽ органнары, дҽүлҽт хакимияте органнары компетенциясенҽ 

кертелмҽгҽн һҽм федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында 

алар компетенциясеннҽн чыгарылмаган бүтҽн мҽсьҽлҽлҽрне авыл җирлеге бюджеты 

керемнҽре, Россия Федерациясе бюджет системасындагы бюджетлардан бирелгҽн 

бюджетара трансфертлардан тыш, һҽм ҿстҽмҽ норматив исҽплҽмҽ суммалары буенча 

килгҽн салым керемнҽре хисабына хҽл итҽргҽ хокуклы. 

 

8 статья. Авыл җирлегенең муниципальара                                           

хезмҽттҽшлек итҥдҽ катнашуы 

 

Авыл җирлегенең муниципальара хезмҽттҽшлектҽ катнашуы җирле үзидарҽ 

турында федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

  

9 статья. Авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнарының дҽҥлҽт хакимияте 

органнары белҽн ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽре 

  

Авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнарының дҽүлҽт хакимияте органнары белҽн 

үзара мҿнҽсҽбҽтлҽре түбҽндҽгечҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

1) авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнарының авыл җирлеген социаль-

икътисадый үстерүгҽ юнҽлдерелгҽн дҽүлҽт программаларын гамҽлгҽ ашыруда 

катнашуы; 

2) авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт хакимияте органнары 

арасында шартнамҽлҽр (килешүлҽр) тҿзү; 

3) даими яки вакытлыча координация, консультатив, киңҽшмҽ һҽм башка тҿрле 

эш органнары тҿзү; 

4) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында авыл җирлеге Советының закон 

чыгару инициативасы; 

5) үзара хезмҽттҽшлек итүнең законнарда билгелҽнгҽн башка формалары. 

 

10 статья. Муниципаль хезмҽтне хокукый җайга салу 

  

1. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларына карата талҽплҽрне, муниципаль 

хезмҽткҽр статусын билгелҽүне, муниципаль хезмҽтне узу шартларын һҽм тҽртибен 

дҽ кертеп, муниципаль хезмҽтне хокукый җайга салу «Россия Федерациясендҽ 

муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 02 мартындагы 25-ФЗ номерлы, 

«Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы 

Федераль закон, Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы, 
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ҽлеге Устав һҽм авыл җирлегенең башка тҿрле муниципаль норматив хокукый 

актлары белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Авыл җирлегенең муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ карата ҿстҽмҽ социаль һҽм 

бүтҽн гарантиялҽрне бирү шартлары авыл җирлегенең муниципаль хокукый 

актларында билгелҽнергҽ мҿмкин. 

  

II БҤЛЕК. ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼНЕҢ ТУРЫДАН-ТУРЫ ХАЛЫК 

ТАРАФЫННАН ГАМҼЛГҼ АШЫРЫЛУЫ ҺҼМ ХАЛЫКНЫҢ ҖИРЛЕ 

ҤЗИДАРҼНЕ ГАМҼЛГҼ АШЫРУДА КАТНАШУ ФОРМАЛАРЫ 

  

11 статья. Җирле ҥзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда  

халыкның турыдан-туры катнашуы 

  

Авыл җирлеге халкы җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда турыдан-туры катнаша, 

түбҽндҽге формаларда: 

1) җирле референдум; 

2) муниципаль сайлаулар; 

3) җирле үзидарҽ депутатын, сайлап куела торган вазыйфаи затын чакыртып алу 

турында тавыш бирү; 

4) муниципаль берҽмлек чиклҽрен үзгҽртү һҽм аны үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре 

буенча тавыш бирү; 

5) гражданнарның хокукый иҗат инициативасы; 

6) территориаль иҗтимагый үзидарҽ; 

7) гавами тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышулар; 

8) гражданнар җыелышы; 

9) гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы); 

10) гражданнарны сораштыру; 

11) җирле ҽһҽмияттҽге аеруча ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽр хакында халык белҽн 

фикер алышу; 

12) гражданнарның җирле үзидарҽ органнарына мҿрҽҗҽгать итүе; 

13) Россия Федерациясе Конституциясенҽ, федераль законнарга, Татарстан 

Республикасы Конституциясенҽ һҽм Татарстан Республикасы законнарына каршы 

килми торган башка формалар. 

  

12 статья. Җирле референдум 

  

1. Җирле референдум федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы 

законнары нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне турыдан-туры халык 

тарафыннан хҽл итү максатларында уздырыла. 

2. Җирле референдум авыл җирлегенең барча территориясендҽ «Россия 

Федерациясе гражданнарының сайлау хокукларының һҽм референдумда катнашу 

хокукының тҿп гарантиялҽре турында» 2002 елның 12 июнендҽге 67-ФЗ номерлы 

Федераль законда һҽм «Җирле референдум турында» 2004 елның 24 мартындагы  

23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ,  

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
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турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законда каралган 

тҽртиптҽ уздырыла. 

3. Җирле референдумда катнашу хокукына ия булган гражданнар җирле 

референдумда катнашу хокукына ия була. Гражданнар җирле референдумда гомуми 

тигез һҽм яшерен тавыш биргҽндҽ турыдан-туры ихтыяр белдерү  нигезендҽ 

катнаша. 

4. Җирле референдум уздыру турында карар авыл җирлеге Советы тарафыннан 

түбҽндҽгелҽр инициативасы буенча кабул ителҽ: 

1) җирле референдумда катнашу хокукына ия булган гражданнарның; 

2) уставларында сайлауларда һҽм (яки) референдумнарда катнашу күздҽ 

тотылган һҽм федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда теркҽлгҽн 

сайлау берлҽшмҽлҽренең, башка тҿрле иҗтимагый берлҽшмҽнең; 

3) авыл җирлеге Советының һҽм авыл җирлеге Башлыгының, алар тарафыннан 

уртак күрсҽтелгҽн. 

5. Гражданнарның, сайлау берлҽшмҽлҽренең, бүтҽн иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽрнең инициативасы буенча җирле референдум билгелҽүнең шарты 

булып ҽлеге инициативаны хуплап имзалар җыю тора, аларның исҽбе авыл җирлеге 

территориясендҽ теркҽлгҽн референдумда катнашучылар санының биш процентын 

тҽшкил итҽргҽ тиеш, лҽкин 25 имзадан азрак була алмый. 

6. Референдум уздыру буенча авыл җирлеге Советы һҽм авыл җирлеге Башлыгы 

тарафыннан уртак күрсҽтелгҽн инициатива авыл җирлеге Советы карары һҽм авыл 

җирлеге Башлыгы карары белҽн рҽсмилҽштерелҽ. Аталган инициативаны күрсҽтү 

тҽртибе авыл җирлеге Советының норматив хокукый актында билгелҽнҽ. 

7. Авыл җирлеге Советына җирле референдум уздыру инициативасын күрсҽтү 

турында документлар килгҽн кҿннҽн башлап 30 кҿн эчендҽ авыл җирлеге Советы 

җирле референдум билгели. 

Ҽгҽр җирле референдум билгелҽнгҽн срокларда авыл җирлеге Советы 

тарафыннан билгелҽнмҽсҽ, референдум гражданнарның, сайлау берлҽшмҽлҽренең, 

авыл җирлеге башлыгының, Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте 

органнарының, Татарстан Республикасы Сайлау комиссиясенең яки прокурорның 

мҿрҽҗҽгате нигезендҽ суд тарафыннан билгелҽнҽ. Суд тарафыннан билгелҽнгҽн 

җирле референдум авыл җирлегенең Сайлау комиссиясе тарафыннан оештырыла, ҽ 

аның уздырылуын тҽэмин итү Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте башкарма 

органы яки суд тарафыннан җирле референдум уздыруны тҽэмин итү йҿклҽмҽсе 

бирелгҽн бүтҽн орган тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

8. Тавыш бирү йомгаклары һҽм җирле референдумда кабул ителгҽн карар рҽсми 

рҽвештҽ бастырып чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш. 

9. Җирле референдумда кабул ителгҽн карар авыл җирлеге территориясендҽ 

мҽҗбүри үтҽлергҽ тиеш һҽм кайсы да булса дҽүлҽт хакимияте органнары, аларның 

вазыйфаи затлары яки авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан 

раслауны талҽп итми. 

10. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары, алар арасында ҽлеге Уставта 

билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽрнең билгелҽнгҽн чиклҽнешенҽ туры китереп, җирле 

референдумда кабул ителгҽн карарның үтҽлүен тҽэмин итҽлҽр. 
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11. Җирле референдум уздыру турында карарга, шулай ук җирле референдумда 

кабул ителгҽн карарга федераль законнар нигезендҽ суд тҽртибендҽ шикаять 

белдерелергҽ мҿмкин.  

 

13 статья. Муниципаль сайлаулар 

  

1. Авыл җирлегендҽ муниципаль сайлаулар гомуми тигез һҽм яшерен тавыш 

биргҽндҽ турыдан-туры сайлау хокукы нигезендҽ авыл җирлеге Советына 

депутатлар сайлау максатларында уздырыла.  

2. Тавыш бирү кҿненҽ 18 яшенҽ җиткҽн һҽм сайлау хокукына ия булган Россия 

Федерациясе гражданины, шулай ук тиешле муниципаль берҽмлек территориясендҽ 

даими яшҽүче чит ил гражданнары авыл җирлеге Советына депутат итеп сайлана 

ала.  

3. Муниципаль сайлаулар авыл җирлеге Советы тарафыннан билгелҽнҽ. 

Муниципаль сайлауларны билгелҽү турында карар тавыш бирү кҿненҽ кадҽр 90 

кҿннҽн иртҽрҽк булмаган һҽм 80 кҿннҽн соңга калмаган чорда кабул ителергҽ тиеш. 

Аталган карар аны кабул иткҽн кҿннҽн башлап 5 кҿннҽн соңга калмыйча массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларында рҽсми бастырып чыгарылырга тиеш. Федераль законнарда, 

Татарстан Республикасы Сайлау кодексында билгелҽнгҽн очракларда, сайлауларны 

билгелҽү турында карар авыл җирлегенең сайлау комиссиясе яки суд тарафыннан 

кабул ителҽ.  

4. Муниципаль сайлауларга ҽзерлек һҽм аларны уздыру үз компетенциялҽре 

чиклҽрендҽ сайлау комиссиялҽренҽ йҿклҽнҽ.  

5. Авыл җирлеге Советына депутатлар сайлау федераль законнарда, Татарстан 

Республикасы Сайлау кодексында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уздырыла.  

6. Авыл җирлеге Советы депутатлары бер сайлау округына сайлаучыларның 

вҽкиллеклҽренең урта нормасы нигезендҽ тҿзелҽ торган бер мандатлы сайлау 

округлары буенча сайлана.  

7. Теркҽлгҽн, тавыш бирүдҽ катнашкан сайлаучылардан иң күп тавышлар санын 

туплаган кандидат бер мандатлы сайлау округы буенча сайланган булып таныла.  

Ҽгҽр авыл җирлеге Советына депутатлар сайлаганда бер мандатлы сайлау 

округы буенча тавыш бирү бер кандидатура буенча уздырылса, тавыш бирүдҽ 

катнашкан сайлаучылардан тавышларның кимендҽ 50 процентын алган кандидат 

сайланган булып таныла.  Теркҽлгҽн кандидатлар тарафыннан алынган тавышлар 

тигез булганда, элегрҽк теркҽлгҽн кандидат сайланган булып санала.  

8. Авыл җирлеге Советына депутатлар сайлау нҽтиҗҽлҽре рҽсми рҽвештҽ 

бастырып чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш. 

  

14 статья. Авыл җирлеге Советы депутатын  

чакыртып алу буенча тавыш бирҥ 

  

1. Авыл җирлеге Советы депутаты, шул исҽптҽн авыл җирлеге Башлыгы 

законда һҽм ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн нигезлҽрдҽ һҽм тҽртиптҽ сайлаучылар 

тарафыннан чакыртып алынырга мҿмкин.  
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Муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органында барлык депутат мандатлары 

яки депутат мандатларының бер ҿлеше депутатлар тарафыннан билҽнгҽн очракта, 

сайлау берлҽшмҽлҽре тарафыннан күрсҽтелгҽн кандидатлар исемлеклҽре составында 

сайланганнарга карата депутатны чакыртып алу кулланылмый.  

2. Авыл җирлеге Советы депутатын чакыртып алу нигезлҽре булып депутатның 

суд тҽртибендҽ расланган, сайлаучыларның аңа караша ышанычын шик астына куя 

торган һҽм депутат вазыйфаларын яки авыл җирлеге Башлыгы вазыйфаларын 

үтҽмҽүдҽ, депутат, авыл җирлеге Башлыгы статусына туры килми торган эшлҽрне 

башкаруда һҽм Россия Федерациясе Конституциясен, Татарстан Республикасы 

Конституциясен, Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарын һҽм 

бүтҽн норматив хокукый актларын, ҽлеге Уставны һҽм бүтҽн муниципаль норматив 

хокукый актларны башкача бозуларда чагылган, хокукка каршы килҽ торган 

конкрет карарлары яки гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) тора. 

3. Авыл җирлеге Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү халык 

инициативасы буенча уздырыла. 

4. Авыл җирлеге Советы депутатын чакыртып алу инициативасын күрсҽтү һҽм 

аны хуплап гражданнардан имза җыю ҿчен муниципаль сайлауларда катнашу 

хокукына ия булган кимендҽ 10 кешелек инициатив тҿркем оештырыла. 

5. Инициатив тҿркем авыл җирлегенең Сайлау комиссиясенҽ инициатив 

тҿркемне теркҽү турында үтенеч язуы белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ. Инициатив тҿркемнең 

үтенеч язуында депутатның аны чакыртып алу ҿчен нигез булып хезмҽт иткҽн, 

хокукка каршы килҽ торган конкрет карарына яки гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) 

күрсҽтелҽргҽ, инициатив тҿркемдҽге һҽр ҽгъзаның һҽм авыл җирлегендҽ аның 

исеменнҽн эш итү вҽкалҽте бирелгҽн затларның фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

туу датасы һҽм урыны, паспортының яки гражданин паспортын алмаштыручы 

документның, аны биргҽн органның исемен яки кодын күрсҽтеп, сериясе, номеры 

һҽм бирелгҽн датасы күрсҽтелгҽн булырга тиеш. Инициатив тҿркемнең үтенеч язуы 

аталган тҿркемдҽге барлык ҽгъзалар тарафыннан имзаланырга тиеш. Үтенеч язуына 

депутатның аталган, хокукка каршы килҽ торган карарлары яки гамҽллҽре (гамҽл 

кылмавы) раслана торган суд карары теркҽлергҽ тиеш. 

6. Инициатив тҿркемне теркҽү, авыл җирлеге Советы депутатын чакыртып алу 

буенча тавыш бирү инициативасын хуплап имза җыю, җыелган имзаларны тикшерү 

законда җирле референдум уздыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

7. Авыл җирлеге Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү авыл 

җирлеге Советы тарафыннан билгелҽнҽ һҽм җирле референдум уздыру ҿчен законда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законда каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып уздырыла. 

8. Авыл җирлеге Сайлау комиссиясе тарафыннан инициатив тҿркемнең үтенеч 

язуы каралганда, авыл җирлеге Советы тарафыннан авыл җирлеге Советы 

депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү билгелҽнгҽндҽ, тиешле депутат аны 

чакыртып алу ҿчен нигез сыйфатында күрсҽтелгҽн шартлар буенча аңлатмалар 

бирергҽ, кирҽкле документларны күрсҽтергҽ хокуклы. Күрсҽтелгҽн депутатка алдан 

ук, Сайлау комиссиясе, авыл җирлеге Советы утырышы уздырыласы кҿнгҽ кадҽр 
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кимендҽ ҿч кҿн алдан, аны уздыру вакыты һҽм урыны турында язмача хҽбҽр 

ителергҽ тиеш. 

9. Авыл җирлеге Советы депутаты аны чакыртып алу буенча тавыш бирү 

уздырылганда, аны чакыртып алу ҿчен нигез сыйфатында күрсҽтелгҽн шартлар 

буенча сайлаучыларга аңлатмалар бирү максатларында, инициатив тҿркем белҽн 

тигез шартларда агитация алып бару хокукына ия була. 

10. Авыл җирлеге Советы депутаты, шул исҽптҽн авыл җирлеге Башлыгы, ҽгҽр 

аны чакыртып алу ҿчен тиешле сайлау округында теркҽлгҽн сайлаучыларның 

кимендҽ яртысы тавыш бирсҽ, чакыртып алынган булып санала. 

11. Авыл җирлеге Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү 

йомгаклары рҽсми бастырып чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш. 

12. Сайлау комиссиясе чакыртып алу буенча тавыш бирү йомгакларын рҽсми 

уздырганнан соң 5 кҿнлек срокта инициатив тҿркемгҽ, авыл җирлеге Советына һҽм 

авыл җирлеге Советының тиешле депутатына аны чакыртып алу буенча тавыш бирү 

йомгаклары турында язмача хҽбҽр итҽ. 

  

15 статья. Авыл җирлеге чиклҽрен ҥзгҽртҥ,  

аны ҥзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирҥ 

  

1. Авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, аны үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча 

тавыш бирү авыл җирлеге чиклҽрен аталганча үзгҽртүгҽ, аны үзгҽртеп коруга 

халыктан ризалык алу максатларында уздырыла. 

2. Авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, авыл җирлеген үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре 

буенча тавыш бирү авыл җирлегенең барча территориясендҽ яки «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн очракларда 

аның территориясенең бер ҿлешендҽ уздырыла. 

3. Авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, авыл җирлеген үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре 

буенча тавыш бирү авыл җирлеге Советы тарафыннан билгелҽнҽ һҽм федераль 

законда һҽм «Җирле референдум турында» 2004 елның 24 мартындагы 23-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законда каралган үзенчҽлеклҽрне 

исҽпкҽ алып уздырыла. 

4. Авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, авыл җирлеген үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре 

буенча тавыш бирү, ҽгҽр анда авыл җирлеге халкының яки авыл җирлегенең сайлау 

хокукына ия булган ҿлешенең яртысыннан артыгы катнашса, узган дип таныла. 

Авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртүгҽ, авыл җирлеген үзгҽртеп коруга ризалык, ҽгҽр 

аталган үзгҽртү, үзгҽртеп кору ҿчен тавыш бирүдҽ катнашкан халыкның яки авыл 

җирлеге ҿлешенең яртысыннан артыгы тавыш биргҽн булса, халыктан алынган дип 

санала. 

5. Авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, авыл җирлеген үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре 

буенча тавыш бирү йомгаклары рҽсми бастырып чыгарылырга (халыкка 

белдерелергҽ) тиеш. 
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16 статья. Гражданнарның хокукый иҗат инициативасы 

  

1. Гражданнар ҽлеге Уставта һҽм авыл җирлеге Советы норматив хокукый 

актында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хокукый иҗат инициативасына хокуклы. 

2. Авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең сайлау хокукына ия булганнары арасында 3 

проценттан артмаган күлҽмдҽ сайлау хокукына ия булган гражданнар тҿркеме 

хокукый иҗат инициативасы белҽн чыга ала. 

3. Хокукый иҗат инициативасын гамҽлгҽ ашыру максатларында гражданнар 

түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы: 

– хокукый иҗат инициативасы турында фикер алышу һҽм аны чыгару буенча 

яшҽү (эш) урыны буенча гражданнарның җыелышларын һҽм бүтҽн коллектив 

чараларны оештырырга һҽм уздырырга; 

– хокукый иҗат инициативасын чыгаруга телҽктҽшлек максатында имза җыю 

буенча инициатив тҿркемнҽр булдырырга; 

– хокукый иҗат инициативасын күрсҽтүне хуплап, законнарга каршы килми 

торган ысуллар белҽн авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрдҽн имза җыярга һҽм агитация 

уздырырга. 

4. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары хокукый 

иҗат инициативасын гамҽлгҽ ашырганда гражданнарга ярдҽм итҽргҽ бурычлы. 

5. Гражданнарның хокукый иҗат инициативасын тормышка ашыру тҽртибендҽ 

чыгарылган муниципаль норматив хокукый акт проекты авыл җирлеге Советы 

тарафыннан аның ачык утырышында, авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан 

үзлҽренең ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн компетенциялҽренҽ туры китереп, аны 

чыгарган кҿннҽн башлап ҿч ай эчендҽ каралырга тиеш. 

6. Гражданнарның хокукый иҗат инициативасын тормышка ашыру тҽртибендҽ 

чыгарылган муниципаль норматив хокукый акт проектын карау процедурасы 

тиешенчҽ авыл җирлеге Советы Регламенты, авыл җирлеге Башлыгының норматив 

хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

 

17 статья. Территориаль иҗтимагый ҥзидарҽ 

  

1. Авыл җирлегендҽ территориаль иҗтимагый үзидарҽ турыдан-туры халык 

тарафыннан гражданнарның җыелышларын һҽм конференциялҽрен уздыру юлы 

белҽн, шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары булдыру юлы белҽн 

гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ гражданнар яши торган түбҽндҽге 

территориялҽр чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла: күпфатирлы торак йорт подъезды; 

күпфатирлы торак йорт; торак йортлар тҿркеме; торак микрорайон; авыл җирлеге 

булып тормаган авыл торак пункты; гражданнар яши торган бүтҽн территориялҽр. 

3. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ гамҽлгҽ ашырыла торган территориянең 

чиклҽре авыл җирлеге Советы тарафыннан ҽлеге территориядҽ яшҽүче халык 

тҽкъдиме буенча билгелҽнҽ. 

4. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ гамҽлгҽ ашырыла торган территория 

аналогик башка территория составына керҽ алмый. 
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5. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ үзенең уставы нигезендҽ юридик зат була 

ала һҽм коммерциясез оешма оешу-хокукый формасында дҽүлҽт теркҽвенҽ 

алынырга тиеш. 

6. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставында түбҽндҽгелҽр билгелҽнҽ: 

1) ул гамҽлгҽ ашырыла торган территория; 

2) территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлегенең максатлары, бурычлары, 

формалары һҽм тҿп юнҽлешлҽре; 

3) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарын формалаштыру тҽртибе, 

аларның вҽкалҽтлҽрен туктату, аларның хокуклары һҽм бурычлары, вҽкалҽтлҽренең 

срогы; 

4) карарлар кабул итү тҽртибе; 

5) мҿлкҽт сатып алу тҽртибе, шулай ук аталган мҿлкҽттҽн һҽм финанс 

чараларыннан файдалану һҽм алар белҽн эш итү тҽртибе; 

6) территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруны туктату тҽртибе. 

7. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча 

гражданнарның җыелышлары, конференциялҽре аның уставына туры китереп 

чакыртыла. 

8. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру һҽм аны гамҽлгҽ ашыру 

мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнарның җыелышы, ҽгҽр анда тиешле территориядҽ 

яшҽүче, уналты яшенҽ җиткҽн халыкның кимендҽ яртысы катнашса, тулы хокуклы 

булып санала. 

Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру һҽм аны гамҽлгҽ ашыру 

мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнарның конференциясе, ҽгҽр анда тиешле территориядҽ 

яшҽүче, уналты яшенҽ җиткҽн халыкның кимендҽ яртысын күрсҽтүче, 

гражданнарның җыелышларында сайланган делегатларның кимендҽ ҿчтҽн ике 

ҿлеше катнашса, тулы хокуклы булып санала. 

9. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыручы гражданнар 

җыелышының, конференциясенең искҽрмҽле вҽкалҽтлҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 

1) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары структурасын билгелҽү; 

2) территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын кабул итү, аңа үзгҽрешлҽр кертү; 

3) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарын сайлау; 

4) территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлегенең тҿп юнҽлешлҽрен билгелҽү; 

5) территориаль иҗтимагый үзидарҽ керемнҽре һҽм чыгымнары сметасын һҽм 

аларны үтҽү турында хисап раслау; 

6) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары эшчҽнлеге турында хисаплар 

карау һҽм аларны раслау. 

10. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары: 

1) тиешле территориядҽ яшҽүче халык мҽнфҽгатьлҽрен күрсҽтҽ; 

2) гражданнарның җыелышларында һҽм конференциялҽрендҽ кабул ителгҽн 

карарларның үтҽлүен тҽэмин итҽ; 

3) территорияне тҿзеклҽндерү буенча хуҗалык эшчҽнлеген, тиешле 

территориядҽ яшҽүче гражданнарның социаль-кҿнкүреш ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерүгҽ юнҽлдерелгҽн бүтҽн хуҗалык эшчҽнлеген күрсҽтелгҽн 

гражданнарның акчасы хисабына да, шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарҽ 
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органнары һҽм җирле үзидарҽ органнары арасындагы шартнамҽ нигезендҽ җирле 

бюджет акчаларын файдаланып та гамҽлгҽ ашырырга мҿмкин; 

4) авыл җирлеге органнарына (авыл җирлеге Советына, авыл җирлеге 

Башлыгына һҽм авыл җирлеге Башкарма комитетына) ҽлеге органнар һҽм аталачак 

актларны кабул итү компетенциясе бирелгҽн җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары 

тарафыннан каралырга тиешле муниципаль норматив хокукый актларны кертергҽ 

хокуклы. 

11. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, 

җирле бюджеттан кирҽкле акчаларны бүлеп бирү шартлары һҽм тҽртибе ҽлеге 

Уставта һҽм авыл җирлеге Советының норматив хокукый актында билгелҽнҽ. 

  

18 статья. Территориаль иҗтимагый ҥзидарҽне гамҽлгҽ кую тҽртибе 

  

1. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ кую максатларында 

гражданнарның, авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнарының инициативасы буенча 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставы проектын эшлҽүне гамҽлгҽ ашыручы һҽм 

чиклҽрендҽ территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыру күздҽ тотылган 

территориядҽ яшҽүче гражданнар җыелышын чакыртуны оештыручы 

гражданнарның инициатив тҿркеме тҿзелҽ. 

2. Гражданнар җыелышы тиешле авыл җирлеге территориясендҽ территориаль 

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

шулай ук авыл җирлеге Советында территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын 

теркҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽрдҽ гражданнар җыелышы исеменнҽн эш йҿртергҽ 

вҽкалҽтле вҽкилне (вҽкиллҽрне) билгели. 

3. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ авыл җирлеге Советы тарафыннан 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставы теркҽүгҽ алынган вакыттан башлап 

гамҽлгҽ куелган дип санала. 

  

19 статья. Территориаль иҗтимагый ҥзидарҽ уставын теркҽҥ тҽртибе 

  

1. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү ҿчен гражданнар 

җыелышының вҽкалҽтле вҽкиле (вҽкалҽтле вҽкиллҽре) тарафыннан авыл җирлеге 

Башлыгына түбҽндҽгелҽр тапшырыла: 

гражданнар җыелышының барлык вҽкалҽтле вҽкиллҽре тарафыннан имзаланган 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽүгҽ алу турында гариза; 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ булдыру турында карар кабул ителгҽн 

гражданнар җыелышы беркетмҽсе, һҽр вҽкалҽтле вҽкилнең фамилиясен, исемен, 

атасының исемен, туу датасын, паспортының яки гражданин паспортын алмаштыра 

торган документының сериясен, номерын һҽм бирелгҽн датасын, яшҽгҽн урыны 

буенча адресын күрсҽтеп; 

ике нҿсхҽдҽ территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставы. 

2. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн документлардан тыш башка 

документларны тапшыру турында талҽп итү – рҿхсҽт ителми. 

Вҽкалҽтле вҽкилгҽ документларны алу турында аларның исемлеген һҽм алыну 

датасын күрсҽтеп язу тапшырыла. 
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3. Авыл җирлеге Башлыгы территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү 

турында документлар килгҽн кҿннҽн башлап ике атналык срокта аның беренчел 

каралуын һҽм уставны теркҽү турында яки аны теркҽүдҽн баш тарту турында авыл 

җирлеге Советы карары проекты ҽзерлҽүне оештыра. 

4. Гражданнар җыелышының вҽкалҽтле вҽкиллҽре территориаль иҗтимагый 

үзидарҽ уставын беренчел карауда һҽм киңҽшмҽ тавыш бирү хокукы белҽн авыл 

җирлеге Советы утырышында катнашырга хокуклы. 

5. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн документлар авыл җирлеге 

Башлыгы тарафыннан алынган кҿннҽн башлап 30 кҿн эчендҽ авыл җирлеге Советы 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын кабул итү турында яки аны теркҽүгҽ 

алудан баш тарту турында карар кабул итҽ. Уставны теркҽүгҽ алудан баш тарту 

дҽлилле булырга тиеш. 

6. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽүгҽ алудан баш тарту нигезе 

булып территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставындагы нормаларның Россия 

Федерациясе Конституциясенҽ, федераль законнарга, Татарстан Республикасы 

Конституциясенҽ һҽм Татарстан Республикасы законнарына, авыл җирлеге 

Уставына, бүтҽн муниципаль норматив хокукый актларга каршы килүе тора. 

7. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыруның максатка ярашлы булмавы 

белҽн нигезлҽп, территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽүгҽ алудан баш 

тарту рҿхсҽт ителми.  

8. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽүгҽ алу мҽсьҽлҽсендҽ авыл 

җирлеге Советы тарафыннан кабул ителгҽн дҽлилле карар ҿч кҿн эчендҽ рҽсми 

рҽвештҽ язмача формада гражданнар җыелышының вҽкалҽтле вҽкиленҽ (вҽкалҽтле 

вҽкиллҽренҽ) җиткерелергҽ тиеш. 

9. Авыл җирлеге Советы тарафыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽ 

уставын теркҽүгҽ алу турында карар кабул ителгҽн очракта, уставның аны теркҽүгҽ 

алу турында тамгасы белҽн бер нҿсхҽсе гражданнар җыелышының вҽкалҽтле 

вҽкиленҽ тапшырыла, икенче нҿсхҽсе авыл җирлеге Советында саклана. 

10. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставына кертелҽ торган үзгҽрешлҽр 

ҽлеге статьяда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ авыл җирлеге Советы тарафыннан теркҽүгҽ 

алынырга тиеш. Аталган үзгҽрешлҽр аларны теркҽүгҽ алган кҿннҽн башлап үз 

кҿченҽ керҽ. 

  

20 статья. Гавами тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышулар 
  

1. Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль норматив хокукый 

актларның проектлары турында авыл җирлеге халкы белҽн фикер алышу ҿчен авыл 

җирлеге Советы, авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан гавами тыңлаулар 

уздырылырга мҿмкин. 

2. Гавами тыңлаулар халык, авыл җирлеге Советы яки авыл җирлеге Башлыгы 

инициативасы буенча уздырыла. 

Халык яки авыл җирлеге Советы инициативасы буенча уздырыла торган 

тыңлаулар – авыл җирлеге Советы тарафыннан, ҽ авыл җирлеге Башлыгы 

инициативасы буенча авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ. 

3. Гавами тыңлауларга түбҽндҽгелҽр чыгарылырга тиеш: 
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1) авыл җирлегенең Устав проекты, шулай ук ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү 

турында муниципаль норматив хокукый акт проекты, Уставка үзгҽрешлҽр фҽкать 

Уставта беркетелҽ торган җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне һҽм аларны хҽл итү 

вҽкалҽтлҽрен Россия Федерациясе Конституциясенҽ, федераль законнарга туры 

китерү максатларында гына кертелгҽн очраклардан тыш; 

2) авыл җирлеге бюджеты проекты һҽм аны үтҽү турында хисап; 

  3) авыл җирлеген социаль-икътисадый үстерү стратегиясе проекты; 

 4) авыл җирлеген үзгҽртеп кору турында мҽсьҽлҽлҽр, ҽгҽр «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 13 статьясы нигезендҽ 

авыл җирлеген үзгҽртеп кору ҿчен тавыш бирү юлы белҽн яки гражданнар 

җыеннарында чагылдырылган рҽвештҽ авыл җирлеге халкыннан ризалык алу талҽп 

ителсҽ.  

4. Гавами тыңлауларны уздыру турында карар тиешле орган яки авыл җирлеге 

вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль норматив хокукый акт проекты каралган 

кҿннҽн башлап 20 кҿн узганчы кабул ителергҽ тиеш, ҽгҽр гамҽлдҽге законнарда 

башкасы билгелҽнмҽсҽ. 

5. Гавами тыңлаулар уздыру турында карар, аларны уздыру вакытын һҽм 

урынын күрсҽтеп, һҽм гавами тыңлаулар ҿчен чыгарыла торган тиешле муниципаль 

норматив хокукый акт проекты гавами тыңлауларны уздыру кҿненҽ кадҽр 7 кҿн 

калганчы бастырып чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш, ҽгҽр гамҽлдҽге 

законнарда башкасы билгелҽнмҽсҽ. 

6. Гавами тыңлаулар уздыру турында карар бастырып чыгарылган кҿннҽн 

башлап һҽм аларны уздырган кҿннҽн башлап авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр авыл 

җирлеге Башлыгына гавами тыңлауларга кертелҽ торган мҽсьҽлҽ буенча язмача 

тҽкъдимнҽр һҽм кисҽтүлҽр, шул исҽптҽн гавами тыңлауларга кертелҽ торган 

муниципаль норматив хокукый акт проектына карата тҿзҽтмҽлҽр һҽм бүтҽн 

тҽкдимнҽр җибҽрергҽ хокуклы. Авыл җирлеге Башлыгы килгҽн тҽкъдимнҽрне һҽм 

кисҽтүлҽрне гомумилҽштерүне оештыра. Аталган тҽкъдимнҽр һҽм кисҽтүлҽр гавами 

тыңлауларда катнашучылар игътибарына җиткерелҽ. 

7. Гавами тыңлаулар муниципаль норматив хокукый акт проекты каралган 

кҿнгҽ кадҽр 7 кҿннҽн соңга калмыйча уздырыла. Гавами тыңлаулар белгечлҽрне, 

экспертларны, мҽнфҽгатьле затларны чакыртып уздырыла. Гавами тыңлауларда 

авыл җирлегендҽ яшҽүче телҽсҽ кем катнашырга хокуклы, ҽгҽр гамҽлдҽге 

законнарда башкасы билгелҽнмҽсҽ. 

8. Гавами тыңлауларны уздыру йомгаклары буенча тҽкъдимнҽр кабул ителҽ, 

алар гавами тыңлауларга чыгарыла торган муниципаль норматив хокукый акт 

проектын кабул итү компетенциясенҽ ия булган авыл җирлеге җирле үзидарҽ 

органнары һҽм вазыйфаи затлары тарафыннан зарури каралырга тиеш. 

9. Гавами тыңлауларның нҽтиҗҽлҽре гавами тыңлаулар уздырылганнан соң              

5 кҿннҽн соңга калмыйча бастырып чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш, ҽгҽр 

гамҽлдҽге законнарда башкасы каралмаса.  

10. Гавами тыңлауларны оештыру һҽм уздыру тҽртибе авыл җирлеге Советы 

тарафыннан раслана торган Гавами тыңлаулар турында нигезлҽмҽдҽ билгелҽнҽ; 
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 11. Генераль планнар проектлары, җирдҽн файдалану һҽм тҿзеп тутыру 

кагыйдҽлҽре проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территорияне 

межалау проектлары, территориялҽрне тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽре проектлары, 

аталган расланган документларның берҽрсенҽ үзгҽрешлҽр кертүне күздҽ тоткан 

проектлар, җир кишҽрлегеннҽн яки капиталь тҿзелеш объектыннан шартлы рҽвештҽ 

файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирү турында карарларның проектлары, капиталь тҿзелеш 

объектларын рҿхсҽтле тҿзү, үзгҽртеп кору буенча чик дҽрҽҗҽ параметрлардан читкҽ 

тайпылуга рҿхсҽт бирү турында карарларның проектлары, җир кишҽрлеклҽреннҽн 

һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽтле файдалануның бер тҿреннҽн 

мондый файдалануның икенче тҿренҽ үзгҽртү мҽсьҽлҽлҽре буенча, җирдҽн 

файдалану һҽм тҿзеп тутыруның расланган кагыйдҽлҽре булмаганда, иҗтимагый 

фикер алышулар яки гавами тыңлаулар уздырыла, аларны оештыру һҽм уздыру 

тҽртибе авыл җирлеге Уставында һҽм (яки) авыл җирлеге Советының норматив 

хокукый актында шҽһҽр тҿзү эшчҽнлеге турында законнар нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ 

алып билгелҽнҽ. 

 

21 статья. Гражданнар җыелышы 

  

1. Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр турында фикер алышу, халыкка җирле 

үзидарҽ органнары һҽм авыл җирлеге җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары эшчҽнлеге 

турында мҽгълүмат ирештерү, авыл җирлеге территориясенең бер ҿлешендҽ 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ гамҽлгҽ ашыру ҿчен гражданнарның 

җыелышлары уздырылырга мҿмкин. Гражданнарның җыелышлары микрорайоннар, 

торак билҽмҽлҽре, кварталлар, урамнар, торак йортлар буенча чакыртыла.  

2. Гражданнар җыелышы халык, авыл җирлеге Советы, авыл җирлеге Башлыгы 

инициативасы буенча, шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставында 

каралган очракларда уздырыла. 

3. Авыл җирлеге Советы яки авыл җирлеге Башлыгы инициативасы буенча 

уздырыла торган гражданнар җыелышы тиешенчҽ авыл җирлеге Советы яки авыл 

җирлеге Башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ. 

4. Халык инициативасы буенча уздырыла торган гражданнар җыелышы 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары, тиешле территориядҽ яшҽүче һҽм 

җыелышта катнашу хокукына ия булган халыкның кимендҽ 10 процентын тҽшкил 

иткҽн күлҽмдҽ гражданнар тҿркеме, ҽлеге территориялҽрдҽ урнашкан 

предприятиелҽр, учреждениелҽр, оешмалар җитҽкчелҽренең язмача тҽкъдиме буенча 

билгелҽнҽ.  

Гражданнар җыелышын уздыру турында тҽкъдимдҽ карау ҿчен чыгарыла 

торган мҽсьҽлҽлҽр исемлеге, җыелыш уздыруның күзалланган вакыты һҽм урыны 

булырга тиеш. Тҽкъдим вҽкалҽтле затлар тарафыннан имзаланган булырга тиеш, ҽ 

ҽгҽр җыелыш уздыру инициативасы белҽн гражданнар тҿркеме мҿрҽҗҽгать итҽ икҽн 

– һҽркайсының фамилиясен, исемен, атасының исемен, туу датасын, яшҽү урыны 

буенча адресын күрсҽтеп, ҽлеге гражданнар тарафыннан. 

Авыл җирлеге Советы гражданнар җыелышын уздыру турында кертелгҽн 

тҽкъдимне үзенең килҽсе утырышында карый. 
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Авыл җирлеге Советы максатка ярашлы булмавын нигезлҽп, гражданнар 

җыелышын уздырудан баш тартырга хокуклы түгел. 

5. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыру максатларында 

гражданнар җыелышын билгелҽү һҽм уздыру тҽртибе территориаль иҗтимагый 

үзидарҽ уставында билгелҽнҽ. 

6. Гражданнар җыелышын уздыру вакыты һҽм урыны турында һҽм фикер 

алышу ҿчен кертелҽ торган мҽсьҽлҽлҽр турында тиешле территориядҽ яшҽүчелҽргҽ 

моның ҿчен массакүлҽм мҽгълүмат чараларын, почтадан хҽбҽр итүне, фатирлар 

(ишегаллары) буйлап йҿреп чыгуны, белдерүлҽр һҽм мҿмкин булган бүтҽн 

чараларны кулланып, җыелыш уздыру кҿненҽ кадҽр 7 кҿннҽн соңга калмыйча хҽбҽр 

ителҽ. 

Гражданнар җыелышын ҽзерлҽүне һҽм уздыруны авыл җирлеге Башкарма 

комитеты тҽэмин итҽ.  

7. Җыелышлар эшендҽ ҽлеге территориядҽ яшҽүче, сайлау хокукына ия булган 

гражданнар катнашырга хокуклы. Җыелышта катнашу хокукына ия булган 

гражданнарның гомуми саны Россия Федерациясе чиклҽрендҽ тору урыны һҽм яшҽү 

урыны буенча муниципаль сайлауларны уздырганда кулланыла торган Россия 

Федерациясе гражданнарын теркҽү исҽбенҽ алу белешмҽлҽре нигезендҽ ачыклана. 

Ҽгҽр анда җыешлышта катнашу хокукына ия булган гражданнар арасыннан 

кимендҽ ҿчтҽн бер ҿлеше катнашса, гражданнар җыелышы тулы хокуклы була.  

Җыелыш карарлары җыелышта катнашкан гражданнарның күпчелек тавышы 

нигезендҽ кабул ителҽ.  

8. Гражданнар җыелышы авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнарына һҽм 

җирле үзидарҽ вазыйфаи затларына мҿрҽҗҽгатьлҽрне кабул итҽргҽ, шулай ук авыл 

җирлегенең җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары белҽн 

үзара мҿнҽсҽбҽтлҽрдҽ гражданнар җыелышы исеменнҽн эш итҽргҽ вҽкалҽтле 

затларны сайларга мҿмкин. 

9. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр 

буенча уздырыла торган гражданнар җыелышы территориаль иҗтимагый үзидарҽ 

уставында алар компетенциясенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча карар кабул итҽ. 

10. Гражданнар җыелышына кабул ителгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр, язмача җавап 

җибҽреп, мҿрҽҗҽгатьлҽрдҽ булган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ компетенцияле булган 

авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары 

тарафыннан зарури каралырга тиеш.  

11. Гражданнар җыелышын билгелҽү һҽм уздыру тҽртибе, шулай ук гражданнар 

җыелышының вҽкалҽтлҽре федераль законда, ҽлеге Уставта һҽм авыл җирлеге 

Советының норматив хокукый актында билгелҽнҽ. 

12. Гражданнар җыелышының йомгаклары аны уздырганнан соң бер айлык 

срокта рҽсми бастырып чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш. 

  

22 статья. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) 

  

1. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽлҽр турында фикер алышу һҽм авыл җирлегендҽге барлык халык 

вҽкиллҽренең фикерен ачыклау зарурлыгы булган очракта уздырыла. Авыл 



 19 

җирлегенең тиешле территориаль ҿлешлҽрендҽ яшҽүчелҽр исҽбеннҽн гражданнар 

конференциясе (делегатлар җыелышы) гражданнар җыелышын чакырту катлаулы 

булган очракларда уздырыла. 

2. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр 

буенча гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) территориаль иҗтимагый 

үзидарҽ уставында каралган тҽртиптҽ һҽм очракларда билгелҽнҽ һҽм уздырыла. 

2. Гражданнар конференциясен (делегатлар җыелышын) билгелҽү һҽм уздыру, 

делегатларны сайлау тҽртибе ҽлеге Уставта һҽм (яки) авыл җирлеге Советының 

норматив хокукый актында билгелҽнҽ.  

3. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) гражданнар җыелышы 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.  

4. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) халык, авыл җирлеге 

Советы, авыл җирлеге Башлыгы инициативасы буенча уздырыла. Авыл җирлеге 

Советы яки авыл җирлеге Башлыгы инициативасы буенча уздырыла торган 

гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) тиешенчҽ авыл җирлеге Советы 

яки авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ. Халык инициативасы буенча 

уздырыла торган гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) авыл җирлеге 

Советы тарафыннан билгелҽнҽ. 

5. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы), ҽгҽр анда сайланган 

депутатларның яртысыннан артыгы катнашса, тулы хокуклы булып санала. 

Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) карарлары конференциядҽ 

катнашкан делегатларның күпчелек тавышы нигезендҽ кабул ителҽ. 

6. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) йомгаклары аны 

уздырганнан соң бер айлык срокта бастырып чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) 

тиеш.  

  

23 статья. Гражданнарны сораштыру 

  

1. Гражданнарны сораштыру халык фикерен ачыклау һҽм җирле үзидарҽ 

органнары һҽм вазыйфаи затлары, шулай ук дҽүлҽт хакимияте органнары 

тарафыннан карарлар кабул иткҽндҽ аларны исҽпкҽ алу ҿчен авыл җирлегенең барча 

территориясендҽ яки территориясенең бер ҿлешендҽ уздырыла. 

Сораштыру нҽтиҗҽлҽре киңҽш итү холкына ия була. 

2. Гражданнарны сораштыруда сайлау хокукына ия булган авыл җирлеге халкы 

катнашырга хокуклы була. 

3. Гражданнарны сораштыру түбҽндҽгелҽр инициативасы буенча уздырыла: 

1) авыл җирлеге Советы яки авыл җирлеге Башлыгы – җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽлҽр буенча; 

2) Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары – авыл җирлеге 

җирлҽренең максатчан билгелҽнешен республика һҽм республикара ҽһҽмиятендҽге 

объектлар ҿчен үзгҽртү турында карарлар кабул иткҽндҽ гражданнар фикерен 

исҽпкҽ алу ҿчен. 

4. Гражданнарны сораштыруны билгелҽү һҽм уздыру тҽртибе ҽлеге Уставта һҽм 

(яки) Татарстан Республикасы законы нигезендҽ авыл җирлеге Советының норматив 

хокукый актларда билгелҽнҽ.  
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5. Гражданнарны сораштыруны билгелҽү турында карар авыл җирлеге Советы 

тарафыннан кабул ителҽ. Авыл җирлеге Советының гражданнарны сораштыруны 

билгелҽү турында карарында түбҽндҽгелҽр билгелҽнҽ:  

1) сораштыруны уздыру датасы һҽм сроклары; 

2) сораштыруны уздырганда тҽкъдим ителҽ торган мҽсьҽлҽнең (мҽсьҽлҽлҽрнең) 

тҽгъбирлҽнеше; 

3) сораштыруны уздыру методикасы; 

4) сораштыру кҽгазенең формасы; 

5) сораштыруда катнашучы авыл җирлеге халкының минималь исҽбе. 

6. Авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽргҽ гражданнарны сораштыру уздырылачагы 

турында аны уздыру кҿненҽ кадҽр кимендҽ 10 кҿн алдан хҽбҽр ителҽ. 

7. Гражданнарга сораштыру уздыруны ҽзерлҽүгҽ бҽйле чараларны финанслау 

түбҽндҽгелҽр тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла: 

1) авыл җирлеге бюджеты акчасы хисабына – авыл җирлегенең җирле үзидарҽ 

органнары инициативасы буенча сораштыру уздырылганда; 

2) Татарстан Республикасы бюджеты акчасы хисабына – Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары инициативасы буенча сораштыру 

уздырылганда. 

8. Сораштыру йомгаклары аны уздырганнан соң бер айлык срокта бастырып 

чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре белҽн авыл 

җирлегендҽ яшҽүче телҽсҽ кем танышып чыгарга хокуклы. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре 

авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан тиешле карарлар кабул 

ителгҽндҽ исҽпкҽ алынырга тиеш. 

  

24 статья. Җирле ҽһҽмияттҽге аеруча ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽр хакында 

халык белҽн фикер алышу 

  

1. Муниципаль норматив хокукый актларның проектларын һҽм җирле 

ҽһҽмияттҽге аеруча ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽрне халык арасында фикер алышуга чыгару 

турында карар тиешле территориядҽ яшҽүче гражданнарның үз инициативасы яки 

талҽбе буенча авыл җирлеге Советы тарафыннан авыл җирлеге Советы билгели 

торган тҽртиптҽ кабул ителҽ. 

2. Муниципаль норматив хокукый акт проектының тексты һҽм халык арасында 

фикер алышу ҿчен чыгарыла торган мҽсьҽлҽлҽр буенча бүтҽн материаллар аларны 

халык арасында фикер алышуга чыгару турында карар кабул ителгҽннҽн соң                      

5 кҿннҽн соңга калмыйча массакүлҽм мҽгълүмат чараларында бастырыла, авыл 

җирлегендҽ яшҽүчелҽргҽ таратыла, халыкка танышып чыгу ҿчен мҿмкин булган 

урыннарда урнаштырыла, бүтҽн ысуллар белҽн халыкка белдерелҽ. 

3. Мҽсьҽлҽне халык арасында фикер алышуга чыгару белҽн бер үк вакытта авыл 

җирлеге Советы фикер алышу барышында килгҽн тҽкъдимнҽрне һҽм кисҽтүлҽрне 

карау эшен оештыру срогын һҽм тҽртибен билгели, күрсҽтелгҽн максат ҿчен махсус 

комиссия тҿзи. 

4. Авыл җирлеге Советы үзенҽ кертелҽ торган муниципаль норматив хокукый 

актларның проектлары һҽм җирле ҽһҽмияттҽге аеруча ҽһҽмиятле башка мҽсьҽлҽлҽр 

турында фикер алышуларны тҽэмин итҽ, моның ҿчен кирҽкле шартларны тудыра. 
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5. Халык арасында фикер алышуга чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр буенча тҽкъдимнҽр 

һҽм кисҽтүлҽр авыл җирлеге Советына юллана. 

6. Муниципаль норматив хокукый актларның проектлары һҽм җирле 

ҽһҽмияттҽге аеруча мҿһим башка мҽсьҽлҽлҽр буенча тҽкъдимнҽр һҽм кисҽтүлҽр 

авыл җирлеге Советы тарафыннан карала.  

7. Халык арасында фикер алышу йомгаклары турында халыкка бер айлык 

срокта хҽбҽр ителҽ. 

  

25 статья. Гражданнарның җирле ҥзидарҽ органнарына мҿрҽҗҽгать итҥе 

  

1. Гражданнар шҽхсҽн дҽ һҽм коллектив белҽн дҽ авыл җирлегенең җирле 

үзидарҽ органнарына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

2. Гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽре «Россия Федерациясе гражданнары 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында» 2006 елның 02 маендагы 59-ФЗ номерлы 

Федераль законда, «Татарстан Республикасында гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽре 

турында» 2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда каралырга тиеш. 

3. Гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибен һҽм срокларын бозган ҿчен 

җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы 

законнары нигезендҽ җаваплы була. 

   

26 статья. Авыл җирлегендҽ яшҽҥчелҽр тарафыннан турыдан-туры җирле 

ҥзидарҽне гамҽлгҽ ашыруның һҽм аны гамҽлгҽ ашыруда  

катнашуның башка формалары 

  

1. Федераль законнар нигезендҽ халык тарафыннан турыдан-туры җирле 

үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруның һҽм халыкның җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда 

катнашуының ҽлеге Уставта каралган формалары белҽн беррҽттҽн, гражданнар 

җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруның Россия Федерациясе Конституциясенҽ, 

федераль законнарга, Татарстан Республикасы Конституциясенҽ, Татарстан 

Республикасы законнарына каршы килми торган формаларында да катнашырга 

хокуклы. 

2. Авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр тарафыннан турыдан-туры җирле үзидарҽне 

гамҽлгҽ ашыру һҽм җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда халыкның катнашуы 

законлы, ирекле булу принципларына нигезлҽнҽ. 

Җирле үзидарҽ органнары һҽм авыл җирлеге җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары 

авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽргҽ турыдан-туры җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда һҽм 

җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда халыкның катнашуына ярдҽм итҽргҽ бурычлы. 
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III БҤЛЕК. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

  

27 статья. Авыл җирлеге Советы – авыл җирлеге җирле ҥзидарҽсенең 

вҽкиллекле органы 

 

 1. Авыл җирлеге Советы авыл җирлеге җирле үзидарҽсенең даими эшлҽүче, 

сайлаулы, коллегиаль вҽкиллекле органы булып тора. 

2. Авыл җирлегенең рҽсми аталышы – «Авыл җирлегенең Үчҽлле Советы». 

3. Авыл җирлеге Советының вҽкалҽтлҽр срогы – 5 ел.  

4. Авыл җирлеге Советы авыл җирлеге халкы каршында хисап тота һҽм 

тикшерүдҽ тора. 

5. Авыл җирлеге Советының үз аталышы белҽн мҿһере, бланклары бар. 

6. Авыл җирлеге Советы эшчҽнлеген тҽэмин итүгҽ чыгымнар Россия 

Федерациясе бюджетларының чыгымнар классификациясенҽ туры китереп, авыл 

җирлеге бюджетында аерым юлда карала. 

  

28 статья. Авыл җирлеге Советының составы 

  

1. Авыл җирлеге Советы бер мандатлы сайлау округлары буенча муниципаль 

сайлауларда сайлана торган 7 депутаттан тора. 

2. Авыл җирлеге Советы аның составына авыл җирлеге Советына билгелҽнгҽн 

исҽптҽге депутатларның кимендҽ ҿчтҽн ике ҿлеше сайланганда тулы хокуклы була. 

  

29 статья. Авыл җирлеге Советы депутатының, авыл җирлеге җирле 

ҥзидарҽсенең сайлаулы органы ҽгъзасының, авыл җирлеге җирле  

ҥзидарҽсенең сайлаулы вазыйфаи затының статусы 

 

1. Авыл җирлеге Советы депутатының вҽкалҽтлҽре аны сайлаган кҿннҽн 

башлана һҽм яңа чакырылыш авыл җирлеге Советы эшли башлаган кҿнгҽ кадҽр 

туктатыла. 

2. Авыл җирлеге Советы депутаты, тҿп эш урыны буенча эш һҽм хезмҽт 

вазыйфаларын үтҽп, депутатлык эшчҽнлеге белҽн берлҽштереп, азат ителми торган 

нигездҽ эшли, ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн очраклардан тыш. 

3. Депутат, җирле үзидарҽнең сайлаулы органы ҽгъзасы, җирле үзидарҽнең 

сайлаулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфаны билҽүче бүтҽн зат «Коррупциягҽ 

каршы кҿрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль 

законда һҽм башка федераль законнарда билгелҽнгҽн чиклҽмҽлҽрне, тыюларны 

сакларга, бурычларны үтҽргҽ тиеш. Депутатның, җирле үзидарҽнең сайлаулы 

органы ҽгъзасының, җирле үзидарҽнең сайлаулы вазыйфаи затының, муниципаль 

вазыйфа билҽүче бүтҽн затның вҽкалҽтлҽре, «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 

2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законда, «Дҽүлҽт 

вазыйфаларын билҽүче затлар һҽм башка затларның чыгымнары керемнҽренҽ туры 

килүне тикшереп тору турында» 2012 елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы 

Федераль законда, «Аерым категория затларына Россия Федерациясе 
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территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнҽр) ачуны 

һҽм булдыруны, акчалар һҽм кыйммҽтле ҽйберлҽр саклауны, чит ил финанс 

коралларына ия булуны һҽм (яисҽ) алардан файдалануны тыю турында» 2013 елның 

07 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн чиклҽмҽлҽрне, 

тыюларны сакламаган, бурычларны үтҽмҽгҽн очракта, вакытыннан алда туктатыла. 

Авыл җирлеге Советы депутатлары, авыл җирлеге җирле үзидарҽсенең 

сайлаулы органы ҽгъзалары, авыл җирлеге җирле үзидарҽсенең сайлаулы вазыйфаи 

затлары түбҽндҽгелҽрне бурычлы: 

– Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

үзлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти холыклы йҿклҽмҽлҽре 

турында белешмҽлҽр, шулай ук хатыннарының (ирлҽренең) һҽм балигълык яшенҽ 

җитмҽгҽн балаларының керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти холыклы йҿклҽмҽлҽре 

турында белешмҽлҽр тапшырырга; 

– Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

вазыйфаи бурычларын үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерергҽ 

мҿмкин булган шҽхси кызыксынучанлыгы барлыкка килүе турында хҽбҽр итҽргҽ, 

шулай ук мондый каршылыкны булдырмый калу яки җайга салу буенча чаралар 

күрергҽ. 

4. Авыл җирлеге Советы депутатына Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы законнары, ҽлеге Устав, авыл җирлеге Советы карарлары нигезендҽ 

үзенең вҽкалҽтлҽрен каршылыксыз гамҽлгҽ ашыру ҿчен шартлар тудырыла. 

5. Авыл җирлеге Советы депутаты авыл җирлеге Советы тарафыннан раслана 

торган Депутат этикасы кагыйдҽлҽрен сакларга тиеш, шул исҽптҽн аларда 

депутатның түбҽндҽге вазыйфалары булырга тиеш:  

1) шҽхсҽн аңа яки аның якын туганнарына кагыла торган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл 

иткҽндҽ җирле үзидарҽ органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр һҽм гражданнар эшчҽнлегенҽ йогынты ясау ҿчен депутат статусыннан 

файдаланмаска; 

2) депутат бурычларының объектив үтҽлүендҽ шик тудырырга мҿмкин булган 

тҽртиптҽ тотылырга, шулай ук үзенең репутациясенҽ яки авыл җирлеге Советы 

абруена зыян китерергҽ сҽлҽтле каршылыклы хҽллҽрдҽн качарга; 

3) мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы килеп чыгу кыркынычы булганда – шҽхси 

кызыксынучанлык депутат бурычларын объектив үтҽүгҽ йогынты ясый яки ясарга 

мҿмкин булган хҽллҽрдҽ, – бу хакта авыл җирлеге Советына хҽбҽр итҽргҽ һҽм аның 

ҽлеге мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмый калуга яки җайга салуга юнҽлдерелгҽн 

карарын үтҽргҽ; 

4) авыл җирлеге Советында билгелҽнгҽн гавами чыгыш ясау кагыйдҽлҽрен 

сакларга; 

5) федераль законда конфиденциаль холыклы белешмҽлҽргҽ кертелгҽн, депутат 

вазыйфаларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган белешмҽлҽрне таратмаска 

һҽм депутат эшчҽнлегенҽ бҽйле булмаган максатларда файдаланмаска; 

6) депутат вазыйфаларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ физик һҽм юридик затлардан 

бүлҽклҽүлҽр (бүлҽклҽр, акчалата бүлҽклҽүлҽр, ссудалар, хезмҽтлҽр, күңел ачу, ял 

ҿчен, транспорт чыгымнарына түлҽүлҽр һҽм бүтҽн тҿрле бүлҽклҽүлҽр) алмаска.  
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6. Даими нигездҽ үзлҽренең вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы депутат, җирле 

үзидарҽнең сайлаулы органы ҽгъзасы, җирле үзидарҽнең сайлаулы вазыйфаи заты 

түбҽндҽгелҽрне хокуклы түгел: 

1) шҽхсҽн яки ышанычлы затлары аша эшкуарлык эшчҽнлеге белҽн 

шҿгыльлҽнергҽ, коммерция оешмасы белҽн идарҽ итүдҽ яки коммерциясез оешма 

белҽн идарҽ итүдҽ катнашырга («Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽре 

советы» ассоциациясе, муниципаль берҽмлеклҽрнең бүтҽн берлҽшмҽлҽре 

идарҽсендҽ, сҽяси партия белҽн идарҽ итүдҽ катнашудан, съездда (конференциядҽ) 

яки бүтҽн иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативларының, 

бакчачылык, яшелчҽчелек, дача кулланучылар кооперативларының, күчемсез 

мҿлкҽт милекчелҽре ширкҽтлҽренең гомуми җыелышында катнашудан тыш), 

федераль законнарда каралган очраклардан һҽм Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ оешма белҽн идарҽ итү җирле үзидарҽ органы исеменнҽн гамҽлгҽ 

ашырылган очраклардан тыш; 

2) укыту, фҽнни һҽм башка тҿрле иҗат эшчҽнлегеннҽн тыш, бүтҽн түлҽүле 

эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ. Бу чакта укыту, фҽнни һҽм бүтҽн иҗат эшчҽнлеге, 

Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия Федерациясе 

законнарында бүтҽне каралмаган булса, чит дҽүлҽтлҽр, халыкара һҽм чит ил 

оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар акчалары 

исҽбеннҽн генҽ финанслана алмый; 

3) ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия 

Федерациясе законнарында башкасы каралмаса, хҿкүмҽткҽ карамаган коммерциясез 

чит ил оешмаларының һҽм аларның Россия Федерациясе территориясендҽ эш итүче 

структур бүлекчҽлҽренең идарҽ органнары, попечительлҽр һҽм күзҽтүчелҽр 

советлары, бүтҽн органнары составына керергҽ. 

7. Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ депутат, җирле үзидарҽнең сайлаулы органы ҽгъзасы, җирле үзидарҽнең 

сайлаулы вазыйфаи заты тарафыннан тапшырыла торган керемнҽр, чыгымнар, 

мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти холыклы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽрнең тҿгҽл һҽм тулы 

булуын тикшерү Татарстан Республикасы Президенты карары буенча Татарстан 

Республикасы законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уздырыла. 

8. Ҽлеге статьяның 7 ҿлеше нигезендҽ уздырылган тикшерү нҽтиҗҽсендҽ 

«Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы 

Федераль законда, «Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче затлар һҽм башка затларның 

чыгымнары керемнҽренҽ туры килүне тикшереп тору турында» 2012 елның 

3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль законда, «Аерым категория затларына 

Россия Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил банкларында счетлар 

(кертемнҽр) ачуны һҽм булдыруны, акчалар һҽм кыйммҽтле ҽйберлҽр саклауны, чит 

ил финанс коралларына ия булуны һҽм (яисҽ) алардан файдалануны тыю турында» 

2013 елның 07 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн 

чиклҽмҽлҽрне, тыюларны сакламау, бурычларны үтҽмҽү фактлары ачыкланганда, 

Татарстан Республикасы Президенты депутатның, җирле үзидарҽнең сайлаулы 

органы ҽгъзасының, җирле үзидарҽнең сайлаулы вазыйфаи затының вҽкалҽтлҽрен 

вакытыннан алда туктату турында гариза белҽн тиешле карар кабул итүгҽ вҽкалҽтле 

җирле үзидарҽ органына яки судка мҿрҽҗҽгать итҽ. 
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30 статья. Авыл җирлеге Советы депутатының  

сайлаучылар белҽн ҥзара мҿнҽсҽбҽте 

  

1. Авыл җирлеге Советы депутаты сайлаучылар, шулай ук аның сайлау округы 

территориясендҽ урнашкан предприятиелҽрнең, оешмаларның коллективлары, 

дҽүлҽт һҽм бүтҽн органнар белҽн элемтҽдҽ тора. 

2. Авыл җирлеге Советы депутаты сайлаучылар алдында үзенең эше турында 

хисап тота һҽм аларга даими рҽвештҽ авыл җирлеге Советы эше турында мҽгълүмат 

җиткерҽ, шулай ук сайлаучыларны кабул итҽ. 

3. Авыл җирлеге Советы депутаты авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең законлы 

хокукларын, иреклҽрен һҽм мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү буенча законнарда каралган 

чараларны күрергҽ, шул исҽптҽн алардан килгҽн тҽкъдимнҽрне, гаризаларны, 

шикаятьлҽрне карарга, аларда булган мҽсьҽлҽлҽрне дҿрес һҽм үз вакытында хҽл 

итүгҽ ярдҽм итҽргҽ бурычлы. 

  

31 статья. Яңадан сайланган авыл җирлеге Советы эшен оештыру 

  

1. Яңа чакырылыш авыл җирлеге Советы авыл җирлеге Советы 

депутатларының билгелҽнгҽн исҽбендҽге депутатларның кимендҽ ҿчтҽн икесе 

сайланган кҿннҽн соң утыз кҿннҽн соңга калмыйча беренче утырышка җыела. Авыл 

җирлеге Советының сайлаулардан соңгы беренче утырышы авыл җирлеге Башлыгы 

тарафыннан чакыртыла, ҽ ул булмый торган очракта – авыл җирлегенең Сайлау 

комиссиясе тарафыннан. 

2. Авыл җирлеге Советының сайлаулардан соңгы беренче утырышын авыл 

җирлегенең яңа Башлыгы сайланганчыга кадҽр авыл җирлеге Советының яше 

буенча ҿлкҽнрҽк депутаты ача һҽм алып бара. 

  

32 статья. Авыл җирлеге Советының компетенциясе 

  

Авыл җирлеге Советы компетенциясенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:  

 

1) авыл җирлеге уставын кабул итү һҽм аңа үзгҽрешлҽр кертү; 

2) законнар нигезендҽ авыл җирлеге территориясендҽ гомуми зарури 

кагыйдҽлҽр билгелҽү; 

3) авыл җирлеге бюджетын һҽм аны үтҽү турында хисап раслау; 

4) җирле салымнарны һҽм җыемнарны билгелҽү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару, 

салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ аларны 

түлҽүдҽ ташламалар бирү; 

5) авыл җирлеген социаль-икътисадый үстерү стратегиясен раслау; 

6) авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, авыл җирлеген үзгҽртеп кору турында 

инициатива күрсҽтү; 

7) авыл җирлеге Советына депутатлар сайлауны билгелҽү һҽм авыл җирлеге 

Советына депутатлар сайлау буенча сайлау округлары схемасын раслау; 

8) җирле референдум билгелҽү; 
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9) авыл җирлеге Башлыгын сайлау; 

10) авыл җирлеге Башкарма комитеты Җитҽкчесен билгелҽү, аның отставкага 

китүен кабул итү; 

11) авыл җирлеге Советы депутатлары арасыннан муниципаль район Советына 

авыл җирлеге вҽкилен сайлау;  

12) авыл җирлеге Башкарма комитеты структурасын раслау, аның 

хезмҽткҽрлҽренең чик исҽбен билгелҽү;  

13) авыл җирлеге Сайлау комиссиясе ҽгъзаларын билгелҽү; 

14) авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, авыл җирлеген үзгҽртеп кору буенча тавыш 

бирүне, авыл җирлеге Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирүне 

билгелҽү; 

15) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында закон чыгару инициативасы 

хокукын гамҽлгҽ ашыру; 

16) авыл җирлегенең муниципаль мҿлкҽтендҽ торган мҿлкҽт белҽн идарҽ итү 

һҽм эш итү тҽртибен, шул исҽптҽн федераль законнар нигезендҽ аны 

хосусыйлаштыру тҽртибен һҽм шартларын билгелҽү; читлҽштерелүе килешү буенча 

яки авыл җирлеге Советы раслаганнан соң гамҽлгҽ ашырыла торган муниципаль 

мҿлкҽт тҿрлҽре исемлеген билгелҽү; 

17) муниципаль предприятиелҽрне булдыру, үзгҽртеп кору һҽм бетерү турында, 

шулай ук муниципаль предприятиелҽрнең һҽм учреждениелҽрнең хезмҽтлҽренҽ 

тарифлар билгелҽү турында карарлар кабул итү тҽртибен билгелҽү;  

18) авыл җирлегенең муниципальара хезмҽттҽшлекне оештыруда катнашуы 

тҽртибен билгелҽү; 

19) авыл җирлегенең Ревизия комиссиясен формалаштыру;  

20) авыл җирлеге башлыгын отставкага җибҽрү турында карар кабул итү; 

21) авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽ вазыйфаи 

затлары тарафыннан җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча вҽкалҽтлҽрнең 

үтҽлүен тикшерүдҽ тоту; 

22) авыл җирлеген территориаль планлаштыру документларын, авыл җирлеген 

шҽһҽр тҿзелеше буенча проектлауның җирле нормативларын, җирдҽн файдалану 

һҽм авыл җирлеге территориясен тҿзеп тутыру кагыйдҽлҽрен, Россия Федерациясе 

Шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ башка тҿрле шҽһҽр тҿзелеше документациясен 

раслау; 

23) авыл җирлеге территориясендҽ торак пунктларының урамнарына һҽм башка 

ҿлешлҽренҽ исем бирү һҽм исемнҽрен үзгҽртү турында мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү; 

24) гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерү ҿчен финанс һҽм матди ресурсларның җирле 

резервларын булдыру һҽм файдалану тҽртибен билгелҽү; 

25) муниципаль махсуслаштырылган торак фондыннан торак урыннары бирү 

тҽртибен билгелҽү; 

26) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарына авыл җирлеге бюджетыннан 

кирҽкле акчаларны бүлеп бирү шартларын һҽм тҽртибен билгелҽү; 

27) автономияле коммерциясез оешмалар һҽм фондлар формасында 

коммерциясез оешмалар булдыру турында карарлар кабул итү;  

28) җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеген матди-техник һҽм оештыру ягыннан 

тҽэмин итү тҽртибен билгелҽү; 
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 29) авыл җирлеге Советы муниципаль берҽмлек башлыгыннан, җирле 

хакимият башлыгыннан аларның эшчҽнлек, җирле хакимият һҽм муниципаль 

берҽмлек башлыгының ведомство буйсынуында торучы бүтҽн җирле үзидарҽ 

органнары эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре турында, шул исҽптҽн муниципаль берҽмлекнең 

вҽкиллекле органы тарафыннан куелган мҽсьҽлҽлҽрнең хҽл ителүе турында ел саен 

тапшырыла торган хисапларны тыңлый; 

 30) энергияне сак куллану һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру ҿлкҽсендҽ 

муниципаль программалар раслау һҽм гамҽлгҽ ашыру, андагы урыннар авыл 

җирлеге чиклҽрендҽге муниципаль торак фондын тҽшкил итүче күпфатирлы 

йортларга энергетика тикшерүен уздыруны оештыру, энергияне сак куллану 

турында һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру турында законнарда каралган бүтҽн 

чараларны оештыру һҽм уздыру; 

 31) шҽхси массакүлҽм мҽгълүмат чараларын гамҽлгҽ кую; 

 32) авыл җирлеге Уставын һҽм авыл җирлеге Советы карарларын аңлату; 

33) авыл җирлеге Советы Регламентын һҽм үз эшчҽнлеген оештыру 

мҽсьҽлҽлҽре буенча бүтҽн карарлар кабул итү; 

34) федераль законнарда, Татарстан Республикасы законнарында авыл 

җирлеклҽренең вҽкиллекле органнары карамагына кертелгҽн бүтҽн вҽкалҽтлҽр, 

шулай ук ҽлеге Уставта авыл җирлеге Советы компетенциясенҽ кертелгҽн бүтҽн 

вҽкалҽтлҽр; 

 35) авыл җирлеге территориясен тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен раслау. 

 

33 статья. Авыл җирлеге Советының эш тҽртибе 

  

1. Авыл җирлеге Советының эш тҽртибе ҽлеге Уставта һҽм авыл җирлеге 

Советы Регламентында билгелҽнҽ. 

2. Авыл җирлеге Советы эшенең тҿп формасы булып авыл җирлеге Советы 

компетенциясенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр хҽл ителҽ торган аның утырышлары тора. 

3. Авыл җирлеге Советы сессиясе, ҽгҽр анда сайланган депутатлар арасыннан 

кимендҽ 50 проценты катнашса, тулы хокуклы була.  

4. Авыл җирлеге Советының чираттагы утырышы зарурлык булуга карап, лҽкин 

ҿч айга бер мҽртҽбҽдҽн артмаган ешлыкта уздырыла. Чираттан тыш утырышлар 

авыл җирлеге Башлыгы яки авыл җирлеге Советына билгелҽнгҽн депутатлар 

исҽбендҽ кимендҽ ҿчтҽн бер ҿлешен тҽшкил иткҽн депутатлар тҿркеме 

инициативасы буенча чакыртыла. 

5. Совет утырышлары авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан чакыртыла. Авыл 

җирлеге Советы депутатларына һҽм чакырылган затларга чираттагы утырышның 

вакыты, урыны һҽм кҿн тҽртибе турында аны уздырырга кимендҽ биш кҿн алдан, ҽ 

чираттан тыш утырыш уздырылганда – кимендҽ бер кҿн алдан хҽбҽр ителҽ. 

6. Авыл җирлеге Советының һҽр утырышында утырыш беркетмҽсе алып 

барыла. Утырыш беркетмҽсенҽ утырышны уздыру датасы, урыны һҽм вакыты 

турында белешмҽлҽр кертелҽ, карала торган барлык мҽсьҽлҽлҽр санап чыгыла һҽм 

тавыш бирү йомгакларын күрсҽтеп, кабул ителгҽн барлык карарлар теркҽлҽ. Авыл 

җирлеге Советы утырышы беркетмҽсенҽ авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан кул 

куелганнан соң, аның белҽн авыл җирлегендҽ яшҽүче телҽсҽ кем танышып чыга ала. 

consultantplus://offline/ref=170AFF1EC6F5E884A51D9441DAAEEDF6DE385385697A3B6E93652FBF92w4mFH
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7. Авыл җирлеге Советы утырышларында һҽр депутат бер тавышка ия. Авыл 

җирлеге Советы депутаты тавыш бирүгҽ үз хокукын шҽхсҽн гамҽлгҽ ашыра. Авыл 

җирлеге Советы утырышларында тавыш бирү ачык (шул исҽптҽн исемлҽп) һҽм 

яшерен була ала. Тавыш бирүнең һҽр тҿрен куллану очраклары ҽлеге Уставта, авыл 

җирлеге Советы регламентында билгелҽнҽ. 

  

34 статья. Авыл җирлеге Советы эшчҽнлеген оештыру 

  

1. Авыл җирлеге Советы эшчҽнлеген оештыруны авыл җирлеге Башлыгы 

гамҽлгҽ ашыра. 

2. Авыл җирлеге Советы Регламенты нигезендҽ авыл җирлеге Советы 

компетенциясенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне алдан карау һҽм ҽзерлҽү ҿчен депутатлар 

арасыннан, авыл җирлеге Башлыгыннан тыш, даими яки вакытлы комиссиялҽр 

тҿзелергҽ (яки) авыл җирлеге Советы эшчҽнлегенең тҿп юнҽлешлҽре буенча аталган 

мҽсьҽлҽлҽрне ҽзерлҽү ҿчен җаваплы депутатлар билгелҽнергҽ мҿмкин. Депутатлар 

икедҽн артмаган даими комиссиялҽрдҽ эшлҽргҽ хокуклы. 

3. Муниципаль программаларны, авыл җирлеге Советы карарларын ҽзерлҽү, 

авыл җирлеге карамагына кертелгҽн бигрҽк тҽ ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽр турында фикер 

алышу ҿчен авыл җирлеге Советы каршында аның карары нигезендҽ депутатлар, 

авыл җирлеге Башкарма комитеты, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, оешмалар һҽм 

предприятиелҽр вҽкиллҽре, экспертлар һҽм авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр составында 

эш, эксперт һҽм бүтҽн тҿрле киңҽшмҽ тҿркемнҽре тҿзелергҽ мҿмкин. 

  

35 статья. Авыл җирлеге Советы тарафыннан контроль  

функциялҽрне гамҽлгҽ ашыру 

  

1. Авыл җирлеге Советы тарафыннан авыл җирлеге территориясендҽ ҽлеге 

Устав нигезлҽмҽлҽренең, авыл җирлеге Советы кабул итҽ торган норматив хокукый 

актларның үтҽлешенҽ, авыл җирлеге бюджетының үтҽлешенҽ, бюджетныкы 

булмаган фондлар акчасыннан файдалануга, авыл җирлеген үстерү 

программаларына, авыл җирлеге Башкарма комитеты һҽм аның Җитҽкчесе 

эшчҽнлегенҽ контрольлек гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнары һҽм аларның вазыйфаи затлары 

тарафыннан законнарны, ҽлеге Уставны һҽм бүтҽн муниципаль норматив хокукый 

актларны бозу фактлары ачыкланган очракта авыл җирлеге Советы карары белҽн 

депутатлар арасыннан аталган фактларны тикшерү ҿчен вакытлыча контроль 

комиссиялҽре тҿзелергҽ мҿмкин. 

3. Законнар нигезендҽ авыл җирлеге Советы, авыл җирлеге Башлыгы 

инициативасы буенча авыл җирлеге бюджеты акчаларының максатчан 

кулланылуына, муниципаль мҿлкҽттҽн файдалану нҽтиҗҽлелегенҽ тикшерүлҽр 

(ревизиялҽр) уздырылырга мҿмкин. Аталган контроль һҽм эксперт-аналитик 

чараларны уздыру тҽртибе Авыл җирлегенең ревизия комиссиясе турында 

нигезлҽмҽдҽ билгелҽнҽ. 

4. Авыл җирлеге Башкарма комитеты, аның Җитҽкчесе, предприятиелҽр, 

учреждениелҽр, оешмалар, вазыйфаи затлар, территориаль иҗтимагый үзидарҽ 
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органнары, ҽгҽр законда башкасы билгелҽнмҽсҽ, авыл җирлеге Советы, аның 

контроль комиссиялҽре, авыл җирлеге Советы депутаты мҿрҽҗҽгате буенча авыл 

җирлеге Советы карамагына карый торган мҽсьҽлҽлҽр буенча сорала торган 

мҽгълүматны бирергҽ, ҽ законнарны, муниципаль норматив хокукый актларны 

бозуга күрсҽтелгҽндҽ, хокук бозуларны бетерү һҽм гаепле затларны җаваплылыкка 

тарту ҿчен кичекмҽстҽн чаралар күрергҽ тиеш. 

5. Авыл җирлеге Советы, контроль функциялҽрне гамҽлгҽ ашырып, авыл 

җирлеге Башкарма комитетының финанс-хуҗалык һҽм үтҽү-боеру эшчҽнлегенҽ 

тыкшынырга хокуклы түгел. 

  

36 статья. Азнакай муниципаль районы 

 Советына авыл җирлеге вҽкилен сайлау 

  

1. Азнакай муниципаль районы Советына авыл җирлегеннҽн вҽкил авыл 

җирлеге Советы депутатлары арасыннан яшерен тавыш бирү юлы белҽн сайлап 

куела. 

2. Авыл җирлеге Советына билгелҽнгҽн депутатлар арасыннан яртысыннан 

артыгы аның ҿчен тавыш биргҽн кандидат – сайланган булып санала. 

 

37 статья. Авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽрен 

вакытыннан алда туктату 

  

1. Авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылырга мҿмкин: 

1) үзлектҽн тарату турында авыл җирлеге Советы карары кабул ителү 

нигезендҽ;  

2) «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 73 

статьясында каралган тҽртиптҽ һҽм нигезлҽрдҽ авыл җирлеге Советы таратылганда; 

3) авыл җирлеге Советының ҽлеге депутатлары составының хокуксыз булуы 

турында, шул исҽптҽн депутатларның үз вҽкалҽтлҽрен калдыруына бҽйле рҽвештҽ, 

Татарстан Республикасы Югары суды карары үз кҿченҽ кергҽндҽ; 

4) авыл җирлеге үзгҽртеп корылганда, шулай ук авыл җирлеге бетерелгҽн 

очракта; 

5) шҽһҽр округы белҽн берлҽштерелүенҽ бҽйле рҽвештҽ, авыл җирлегенең 

муниципаль берҽмлек статусы юкка чыкканда; 

6) авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртүгҽ яки авыл җирлеген шҽһҽр округы белҽн 

берлҽштерүгҽ бҽйле рҽвештҽ авыл җирлегендҽге сайлаучыларның саны 25 

проценттан күбрҽк артып киткҽндҽ; 

7) гражданнар тарафыннан турыдан-туры ихтыяр белдерү юлы белҽн кабул 

ителгҽн карарны үтҽү ҿчен талҽп ителҽ торган хокукый актны чыгару срогы 

бозылганда. 

2. Авыл җирлеге Советының вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату андагы 

депутатларның вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылуга китерҽ. 

3. Авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта 

авыл җирлегенең Сайлау комиссиясе авыл җирлеге Советына вакытыннан алда 
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депутатлар сайлауны билгели, алар авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан 

ул туктатылган кҿннҽн башлап алты айдан да соңга калмыйча уздырыла.   

  

38 статья. Авыл җирлеге Советын ҥзлектҽн тарату турында  

карар кабул итҥ тҽртибе 

  

1. Авыл җирлеге Советын үзлектҽн тарату турында карар авыл җирлеге 

Башлыгы яки авыл җирлеге Советына билгелҽнгҽн депутатлар арасыннан кимендҽ 

яртысын тҽшкил иткҽн депутатлар тҿркеме инициативасы буенча кабул ителергҽ 

мҿмкин. 

2. Үзлектҽн тарату турында карар кабул итү инициативасы чыгарыла алмый: 

1) авыл җирлеге Советы сайланганнан соң беренче ел эчендҽ; 

2) авыл җирлеге бюджетын кабул итү һҽм аның үтҽлеше турында хисап раслау 

чорында; 

3) авыл җирлеге Башлыгын чакыртып алу турында тавыш бирүне уздыру 

чорында яисҽ аның вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта. 

3. Авыл җирлеге Советын үзлектҽн тарату турында язмача тҽкъдимдҽ үзлектҽн 

таратуның нигезлҽре булырга тиеш, шулай ук аңа үзлектҽн тарату сҽбҽплҽрен 

нигезлҽүче бүтҽн материаллар да теркҽлергҽ мҿмкин.  

4. Үзлектҽн тарату турында мҽсьҽлҽне алдан карау ҿчен авыл җирлеге Советы 

карары белҽн депутатлар арасыннан комиссия тҿзелҽ. Авыл җирлеге Советы яки 

авыл җирлеге Башлыгы карары нигезендҽ авыл җирлеге Советын үзлектҽн тарату 

турында мҽсьҽлҽ гавами тыңлауларга чыгарылырга мҿмкин. 

5. Авыл җирлеге Советын үзлектҽн тарату турында мҽсьҽлҽне карау озынлыгы 

авыл җирлеге Советы депутатлары һҽм авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр тарафыннан 

үзлектҽн тарату инициативасының барлык шартлары һҽм нигезлҽре турында тҿрле 

яклап һҽм объектив рҽвештҽ фикер алышу мҿмкинлеген гарантиялҽрлек булырга 

тиеш. Үзлектҽн тарату турында карар үзлектҽн тарату турында инициатива 

чыгарылган кҿннҽн башлап ике ай узгач кабул ителергҽ мҿмкин.  

6. Авыл җирлеге Советын үзлектҽн тарату турында карар яшерен тавыш бирү 

юлы белҽн авыл җирлеге Советына билгелҽнгҽн депутатлар арасыннан ҿчтҽн 

икесенең тавышлары нигезендҽ кабул ителҽ.  

7. Авыл җирлеге Советы үзлектҽн тарату турында тҽкъдимне кире каккан 

очракта, үзлектҽн тарату турында яңа инициатива үзлектҽн тарату турында мҽсьҽлҽ 

буенча тавыш биргҽн кҿннҽн башлап кимендҽ бер елдан соң гына чыгарылырга 

мҿмкин. 

  

39 статья. Авыл җирлеге Советы депутаты вҽкалҽтлҽрен  

вакытыннан алда туктату 

  

1. Авыл җирлеге Советы депутатының вҽкалҽтлҽре түбҽндҽге очракларда 

вакытыннан алда туктатыла: 

1) вафат булганда; 

2) үз телҽге белҽн отставкага киткҽндҽ; 
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3) суд тарафыннан эшкҽ сҽлҽтсез яки чиклҽнгҽн рҽвештҽ эшкҽ яраклы дип 

танылганда; 

4) суд тарафыннан билгесез югалган дип танылганда яки вафат булган дип 

игълан ителгҽндҽ; 

5) үзенҽ карата гаеплҽүле суд карары законлы кҿченҽ кергҽндҽ; 

6) Россия Федерациясеннҽн читкҽ даими яшҽү урынына чыгып киткҽндҽ; 

7) Россия Федерациясе гражданлыгы беткҽндҽ, чит ил гражданинына җирле 

үзидарҽ органнарына сайлану хокукын бирҽ торган Россия Федерациясе халыкара 

шартнамҽсендҽ катнашучы чит ил дҽүлҽте гражданлыгы беткҽндҽ, аның тарафыннан 

чит ил гражданлыгы алынганда яки аның тарафыннан чит илдҽ яшҽүгҽ рҿхсҽт яки 

чит ил дҽүлҽте гражданлыгына ия булган Россия Федерациясе гражданинына җирле 

үзидарҽ органнарына сайлану хокукын бирҽ торган Россия Федерациясе халыкара 

шартнамҽсендҽ катнашучы булып тормаган чит ил дҽүлҽте территориясендҽ Россия 

Федерациясе гражданинының даими яшҽү хокукын раслаучы бүтҽн документ 

алынганда; 

8) сайлаучылар тарафыннан чакыртып алынганда; 

9) авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылганда; 

10) хҽрби хезмҽткҽ чакырылганда яки аны алмаштыра торган альтернатив 

граждан хезмҽтенҽ юлланганда; 

11) федераль законнарда билгелҽнгҽн бүтҽн очракларда. 

2. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽге 1-7, 10 һҽм 11 пунктларда күрсҽтелгҽн 

очракларда авыл җирлеге Советы депутаты вҽкалҽтлҽрен туктату турында карар 

авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителҽ, анда авыл җирлеге Советы 

депутатының вҽкалҽтлҽре туктатылган кҿн билгелҽнҽ. 

3. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽге 8 пунктында каралган очракта, авыл җирлеге 

Советы депутаты вҽкалҽтлҽре авыл җирлеге Советы депутатын чакыртып алу 

буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре рҽсми басылып чыккан кҿннҽн туктатыла. 

4. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽге 9 пунктында каралган очракта, авыл җирлеге 

Советы депутатының вҽкалҽтлҽре авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан 

алда туктаган кҿннҽн башлап туктатыла. 

5. Авыл җирлеге Советы депутатының вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда 

туктатылган очракта, депутатны ҿстҽмҽ сайлау федераль закон, Татарстан 

Республикасы Сайлау кодексы нигезендҽ билгелҽнҽ. 

6. Авыл җирлеге Советы депутатының вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату 

турында авыл җирлеге Советы карары вҽкалҽтлҽрне вакытыннан алда туктату ҿчен 

нигезлҽр барлыкка килгҽн кҿннҽн башлап 30 кҿннҽн соңга калмыйча кабул ителҽ, ҽ 

ҽгҽр бу нигез авыл җирлеге Советы утырышлары арасындагы чорда барлыкка килсҽ, 

– мондый нигез барлыкка килгҽн кҿннҽн башлап ҿч айдан соңга калмыйча. 

7. Татарстан Республикасы Президенты авыл җирлеге депутаты вҽкалҽтлҽрен 

вакытыннан алда туктату турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, 

вҽкалҽтлҽрне вакытыннан алда туктату ҿчен нигез барлыкка килгҽн кҿн булып авыл 

җирлеге Советына ҽлеге гариза килгҽн кҿн санала. 
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IV БҤЛЕК. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ 

  

40 статья. Авыл җирлеге Башлыгы – авыл җирлегенең иң югары 

вазыйфаи заты 

  

1. Авыл җирлеге башлыгы авыл җирлегенең иң югары вазыйфаи заты булып 

тора. 

2. Авыл җирлеге Башлыгы авыл җирлеге Советы тарафыннан сайлана. 

3. Авыл җирлеге Башлыгы бер үк вакытта авыл җирлеге Советына да һҽм авыл 

җирлеге Башкарма комитетына да җитҽкчелек итҽ. 

4. Авыл җирлеге Башлыгы вазыйфасының рҽсми исеме – Азнакай муниципаль 

районы «Үчҽлле авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Башлыгы (Үчҽлле авыл 

җирлеге Башлыгы). 

5. Авыл җирлеге Башлыгы вазыйфасы буенча Азнакай муниципаль районы 

Советы депутаты булып тора. 

 

41 статья. Авыл җирлеге Башлыгын сайлау тҽртибе 

  

1. Авыл җирлеге Башлыгы яңа сайланган авыл җирлеге Советының беренче 

утырышында авыл җирлеге Советы депутатлары арасыннан, ҽгҽр авыл җирлеге 

Советы тавыш бирүнең бүтҽн тҽртибен билгелҽмҽсҽ, яшерен тавыш бирү юлы белҽн 

авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽре срогына сайлана.  

Авыл җирлеге Башлыгын сайлау авыл җирлеге Советы депутатлары 

тарафыннан күрсҽтелҽ торган кандидатлар арасыннан, шул исҽптҽн авыл 

җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең, иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең, Татарстан Республикасы 

Президентының тҽкъдимнҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

2. Авыл җирлеге Советы депутаты, ҽгҽр аны сайлау ҿчен авыл җирлеге 

Советына билгелҽнгҽн депутатлар арасыннан яртысыннан артыграгы тавыш биргҽн 

булса, авыл җирлеге Башлыгы булып сайланган була. 

3. Сайланганнан соң авыл җирлеге Башлыгы түбҽндҽгечҽ ант китерҽ: 

«Муниципаль берҽмлек башлыгы вазыйфасына кереп, муниципаль берҽмлек 

Уставында миңа тапшырылган үз вҽкалҽтлҽремне гамҽлгҽ ашырганда, хҽзерге һҽм 

килҽчҽк буыннар каршында безнең муниципаль берҽмлек ҿчен җаваплы булуны 

аңлап, Россия Федерациясе Конституциясен, федераль законнарны, Татарстан 

Республикасы Конституциясен һҽм Татарстан Республикасы законнарын, 

Муниципаль берҽмлек уставын катгый үтҽргҽ, муниципаль берҽмлек халкының 

хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен хҿрмҽт итҽргҽ, сакларга һҽм якларга, 

тарихи гореф-гадҽтлҽрне ихтирам итеп, граждани ризалыкка һҽм икътисадый 

потенциалны арттыруга омтылырга, муниципаль берҽмлекне чҽчҽк аттыру 

максатында һҽм андагы барча яшҽүчелҽр иминлеге ҿчен үз вазыйфаларымны гадел, 

намуслы итеп башкарырга ант итҽм». 

  

 

 



 33 

42 статья. Авыл җирлеге Башлыгы статусы 

  

1. Авыл җирлеге Башлыгы даими нигездҽ эшли. 

2. Авыл җирлеге Башлыгы Азнакай муниципаль районы Советында даими 

нигездҽ билҽнҽ торган вазыйфага сайланган очракта, ул авыл җирлеге Башлыгы 

вҽкалҽтлҽрен азат ителмҽгҽн нигездҽ гамҽлгҽ ашыра. 

3. Авыл җирлеге Башлыгы үзенең эшчҽнлегендҽ авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр 

һҽм авыл җирлеге Советы каршысында федераль закон һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ 

контрольдҽ тора һҽм хисап тота. 

4. Авыл җирлеге Башлыгы авыл җирлеге Советына үзенең эшчҽнлегенең 

нҽтиҗҽлҽре турында, ҽ авыл җирлеге башлыгы җирле хакимиятне җитҽклҽгҽн 

очракта, җирле хакимият һҽм аның ведомство буйсынуында торган бүтҽн җирле 

үзидарҽ органнары эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлҽре турында, шул исҽптҽн авыл 

җирлегенең вҽкиллекле органы тарафыннан куелган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү турында 

ел саен хисаплар тапшыра.   

5. Авыл җирлеге Башлыгы «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 2008 елның 

25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законда, «Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче 

затлар һҽм башка затларның чыгымнары керемнҽренҽ туры килүне тикшереп тору 

турында» 2012 елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль законда, «Аерым 

категория затларына Россия Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил 

банкларында счетлар (кертемнҽр) ачуны һҽм булдыруны, акчалар һҽм кыйммҽтле 

ҽйберлҽр саклауны, чит ил финанс коралларына ия булуны һҽм (яисҽ) алардан 

файдалануны тыю турында» 2013 елның 07 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль 

законда билгелҽнгҽн чиклҽмҽлҽрне, тыюларны сакларга, бурычларны үтҽргҽ тиеш. 

 

43 статья. Авыл җирлеге Башлыгының вҽкалҽтлҽре 

  

Авыл җирлеге Башлыгы: 

1) җирле үзидарҽ органнары белҽн башка муниципаль берҽмлеклҽр, дҽүлҽт 

хакимияте органнары, гражданнар һҽм оешмалар белҽн ике арадагы мҿнҽсҽбҽтлҽрдҽ 

авыл җирлеген күрсҽтҽ, ышанычнамҽдҽн башка авыл җирлеге исеменнҽн эш йҿртҽ; 

2) авыл җирлеге Советы эшен оештыра, авыл җирлеге Советы утырышларын 

чакырта һҽм аларга рҽислек итҽ; 

3) ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ авыл җирлеге Советы кабул иткҽн 

норматив хокукый актларны, шулай ук авыл җирлеге Советы утырышы 

беркетмҽлҽрен имзалый һҽм халыкка белдерҽ; 

4) авыл җирлеге Советы эшендҽ ачык булуны тҽэмин итү һҽм җҽмҽгатьчелек 

фикерен исҽпкҽ алу буенча чаралар күрҽ һҽм авыл җирлеге Советы эшчҽнлеге 

турында халыкка даими рҽвештҽ мҽгълүмат җиткерҽ; 

5) авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнарында гражданнарны кабул итүне 

оештыра, атнага бер мҽртҽбҽдҽн ешрак булмаган күлҽмдҽ гражданнарны шҽхсҽн 

кабул итҽ, гражданнарның тҽкъдимнҽрен, гаризаларын һҽм шикаятьлҽрен карый, 

алар буенча карарлар кабул итҽ; 

6) авыл җирлеге акчалары белҽн, шул исҽптҽн авыл җирлеге Советын тоту һҽм 

эшчҽнлеген тҽэмин итүгҽ акчалар белҽн авыл җирлегенең расланган бюджеты 
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нигезендҽ эш итҽ, банк учреждениелҽрендҽ авыл җирлегенең бюджет һҽм башка 

тҿрле счетларын ача һҽм яба; 

7) закон һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ гражданнарның турыдан-туры ихтыяр 

белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн карар үтҽлеше буенча авыл җирлеге Советының 

хокукый акты кабул ителүен оештыра; 

8) авыл җирлеге бюджеты проектын һҽм аны үтҽү турындагы хисапларны авыл 

җирлеге Советына карау ҿчен тапшыра; 

9) авыл җирлеген комплекслы социаль-икътисадый үстерү планнары һҽм 

программалары проектларын һҽм аларны үтҽү турындагы хисапларны карау ҿчен 

авыл җирлеге Советына тапшыра; 

10) авыл җирлеге Башкарма комитеты структурасы проектын карау ҿчен авыл 

җирлеге Советына кертҽ, расланган структура нигезендҽ авыл җирлеге Башкарма 

комитетының билгелҽнгҽн чик дҽрҽҗҽдҽге хезмҽткҽрлҽр исҽбе һҽм хезмҽткҽ түлҽү 

фонды белҽн штат расписаниесен раслый; 

11) муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм авыл җирлеге Башкарма комитетындагы 

бүтҽн хезмҽткҽрлҽрне вазыйфаларына билгели һҽм вазыйфаларыннан азат итҽ, 

аларның эшчҽнлеген тикшереп тора, аларга карата бүлҽклҽү һҽм дисциплинар 

җаваплылык чараларын күрҽ; 

12)  федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында авыл 

җирлегенең җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыра һҽм (яки) аларның авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырылуын тҽэмин итҽ, аларның үтҽлеше ҿчен шҽхси җаваплы була; 

законнар нигезендҽ һҽм аларны үтҽү максатында тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча хокукый актлар чыгара; 

13) авыл җирлеге Советына үзенең эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлҽре турында, авыл 

җирлеге Башкарма комитеты һҽм аның буйсынуында торучы башка җирле үзидарҽ 

органнары эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре турында, шул исҽптҽн авыл җирлеге Советы 

куйган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү турында ел саен хисаплар тапшыра; 

14) дҽүлҽт һҽм бүтҽн органнарда авыл җирлеге мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү һҽм 

яклау буенча чаралар күрҽ, авыл җирлеге Башкарма комитеты исеменнҽн судка 

гаризалар тапшыра, ышанычнамҽлҽр бирҽ; 

15) федераль законнарда, Татарстан Республикасы законнарында авыл 

җирлеклҽре башлыклары карамагына кертелгҽн бүтҽн вҽкалҽтлҽрне, шулай ук ҽлеге 

Уставта, авыл җирлеге Советы карарларында авыл җирлеге Башлыгы 

компетенциясенҽ кертелгҽн бүтҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.   

16) Муниципаль берҽмлек Башлыгы «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 

2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законда һҽм башка федераль 

законнарда билгелҽнгҽн чиклҽмҽлҽрне һҽм тыюларны үтҽргҽ һҽм вазыйфаларны 

башкарырга тиеш.  

 Авыл җирлеге Башлыгы булмый торган очракта һҽм (яки) аңа үз вҽкалҽтлҽрен 

үтҽү мҿмкинлеге булмаганда, авыл җирлеге Советы карары нигезендҽ аның 

вазыйфалары авыл җирлеге Советы депутатларының берсенҽ йҿклҽнергҽ мҿмкин. 
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44 статья. Авыл җирлеге Башлыгы вҽкалҽтлҽрен  

вакытыннан алда туктату 

  

1. Авыл җирлеге Башлыгының вҽкалҽтлҽре түбҽндҽге очракларда вакытыннан 

алда туктатыла: 

1) вафат булганда; 

2) үз телҽге белҽн отставкага киткҽндҽ; 

3) «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның                   

74.1 статьясы нигезендҽ отставкага киткҽндҽ; 

4) «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның                       

74 статьясы нигезендҽ вазыйфасыннан ваз кичкҽндҽ; 

5) суд тарафыннан эшкҽ сҽлҽтсез яки чиклҽнгҽн рҽвештҽ эшкҽ яраклы дип 

танылганда; 

6) суд тарафыннан билгесез югалган дип танылганда яки вафат булган дип 

игълан ителгҽндҽ; 

7) үзенҽ карата гаеплҽүле суд карары законлы кҿченҽ кергҽндҽ; 

8) Россия Федерациясеннҽн читкҽ даими яшҽү урынына чыгып киткҽндҽ; 

9) Россия Федерациясе гражданлыгы беткҽндҽ, чит ил гражданинына җирле 

үзидарҽ органнарына сайлану хокукын бирҽ торган Россия Федерациясе халыкара 

шартнамҽсендҽ катнашучы чит ил дҽүлҽте гражданлыгы беткҽндҽ, аның тарафыннан 

чит ил гражданлыгы алынганда яки аның тарафыннан чит илдҽ яшҽүгҽ рҿхсҽт яки 

чит ил дҽүлҽте гражданлыгына ия булган Россия Федерациясе гражданинына җирле 

үзидарҽ органнарына сайлану хокукын бирҽ торган Россия Федерациясе халыкара 

шартнамҽсендҽ катнашучы булып тормаган чит ил дҽүлҽте территориясендҽ Россия 

Федерациясе гражданинының  даими яшҽү хокукын раслаучы бүтҽн документ 

алынганда; 

10) сайлаучылар тарафыннан чакыртып алынганда; 

11) сҽламҽтлек торышы буенча авыл җирлеге Башлыгы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен суд тҽртибендҽ билгелҽнгҽн тотрыклы рҽвештҽ хезмҽткҽ сҽлҽтле 

булмавы нигезендҽ; 

12) авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылганда; 

13) федераль закон нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган авыл җирлеге үзгҽртеп 

корылганда, шулай ук авыл җирлеге бетерелгҽн очракта; 

    14) шҽһҽр округы белҽн берлҽштерелүенҽ бҽйле рҽвештҽ, авыл җирлегенең 

муниципаль берҽмлек статусы юкка чыкканда; 

    15) муниципаль берҽмлек чиклҽрен үзгҽртүгҽ яки авыл җирлеген шҽһҽр 

округы белҽн берлҽштерүгҽ бҽйле рҽвештҽ авыл җирлегендҽге сайлаучыларның 

саны 25 проценттан күбрҽк артып киткҽндҽ. 

2. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽге 1-10 пунктларда күрсҽтелгҽн нигезлҽрдҽ авыл 

җирлеге Башлыгы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта, авыл җирлеге 

Советының иң якын утырышында яңа авыл җирлеге Башлыгы сайлана. 

3. Ҽгҽр авыл җирлеге Башлыгы вҽкалҽтлҽре авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽре 

тҽмамланырга алты айдан азрак вакыт калгач вакытыннан алда туктатылса, яңа авыл 



 36 

җирлеге Башлыгын сайлау авыл җирлеге Советы карары буенча уздырылмаска 

мҿмкин. 

  

V БҤЛЕК. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

  

45 статья. Авыл җирлеге Башкарма комитеты – авыл җирлеге җирле 

ҥзидарҽсенең ҥтҽҥче-боеручы органы 

  

1. Авыл җирлеге Башкарма комитеты авыл җирлеге җирле үзидарҽсенең үтҽүче-

боеручы органы булып тора. 

2. Авыл җирлеге Башкарма комитетының рҽсми исеме – «Үчҽлле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты». 

3. Авыл җирлеге Башкарма комитеты авыл җирлеге Советы һҽм авыл 

җирлегендҽ яшҽүчелҽр алдында хисап тота һҽм контрольдҽ тора. 

4. Авыл җирлеге Башкарма комитетының үз исеме белҽн мҿһере, бланклары 

була. 

5. Авыл җирлеге Башкарма комитеты эшчҽнлеген тҽэмин итүгҽ чыгымнар 

Россия Федерациясе бюджетларының чыгымнар классификациясенҽ туры китереп, 

авыл җирлеге бюджетында аерым юлда карала. 

  

46 статья. Авыл җирлеге Башкарма комитеты структурасы 

  

1. Башкарма комитетның структурасы авыл җирлеге Башлыгы күрсҽтүе буенча 

авыл җирлеге Советы тарафыннан раслана. 

2. Авыл җирлеге Башкарма комитеты структурасына авыл җирлеге Башлыгы, 

авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасары (сҽркатип), авыл җирлеге 

Башкарма комитетының бүтҽн вазыйфаи затлары керҽ. 

 

47 статья. Башкарма комитетның вҽкалҽтлҽре 

  

1. Башкарма комитет: 

1) планлаштыру, бюджет, финанслар һҽм исҽпкҽ алу ҿлкҽсендҽ: 

– авыл җирлегенең бюджет проектын, авыл җирлеген комплекслы социаль-

икътисадый үстерү планнары һҽм программалары проектларын эшли; 

– авыл җирлеге бюджеты үтҽлешен тҽэмин итҽ, авыл җирлеген комплекслы 

социаль-икътисадый үстерү планнары һҽм программалары үтҽлүен оештыра; 

– авыл җирлеге бюджетының үтҽлеше турында хисап, авыл җирлеген 

комплекслы социаль-икътисадый үстерү планнары һҽм программалары үтҽлүе 

турында хисаплар ҽзерли; 

– авыл җирлегенең икътисадый торышын һҽм социаль ҿлкҽсен сыйфатлый 

торган статистика күрсҽткечлҽре җыелуын һҽм аталган белешмҽлҽрнең законнарда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт хакимияте органнарына тапшырылуын оештыра; 

2) муниципаль мҿлкҽт белҽн идарҽ итү, авыл җирлеге территориясендҽ 

предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн үзара мҿнҽсҽбҽтлҽр ҿлкҽсендҽ: 
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– авыл җирлегенең муниципаль мҿлкҽтендҽ торучы мҿлкҽт белҽн идарҽ итҽ, 

муниципаль мҿлкҽт объектларын булдыру, сатып алу, файдалану, алар белҽн эш итү 

һҽм аларның арендасы турындагы мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽ; 

– авыл җирлеге Советы карарында билгелҽнгҽн очракларда, муниципаль 

мҿлкҽтне читлҽштерү турында, шул исҽптҽн аны хосусыйлаштыру турында, 

тҽкъдимнҽрне авыл җирлеге Советына килештерү (раслау) ҿчен ҽзерли һҽм кертҽ; 

– муниципаль мҿлкҽттҽ тормаучы предприятиелҽр, оешмалар белҽн авыл 

җирлеген икътисадый һҽм социаль үстерүдҽ хезмҽттҽшлек итү турында 

шартнамҽлҽр тҿзи; авыл җирлеге территориясендҽ халыкка хезмҽт күрсҽтү 

ҿлкҽсендҽ тҿрле милекчелек формаларындагы предприятиелҽрне булдыруга ярдҽм 

итҽ; 

– авыл җирлеге Советы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ муниципаль 

казна учреждениелҽре булдыра, аларның максатларын, эшчҽнлек шартларын һҽм 

тҽртибен билгели, аларның уставларын раслый, муниципаль учреждениелҽрне 

финанслауны тҽэмин итҽ, муниципаль учреждениелҽрне һҽм предприятиелҽрне 

үзгҽртеп кору һҽм бетерү мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҽ, контракт нигезендҽ аларга 

җитҽкчелҽрне билгели һҽм билҽгҽн вазыйфаларыннан азат итҽ; 

– муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽтлҽр сатып 

алуны гамҽлгҽ ашыра; авыл җирлеген тҿзеклҽндерү, халыкка коммуналь хезмҽт 

күрсҽтү, социаль инфраструктура объектларын тҿзү һҽм тҿзҽтү, халыкның кҿнкүреш 

һҽм социаль-мҽдҽни ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү ҿчен кирҽкле булган 

продукцияне җитештерү, хезмҽтлҽр күрсҽтү эшлҽренең, моның ҿчен каралган авыл 

җирлегенең шҽхси матди һҽм финанс чараларыннан файдаланып башка эшлҽрне 

башкаруга заказчы сыйфатында чыгыш ясый; 

– авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүдҽ булышлык күрсҽтҽ, кече һҽм урта 

эшкуарлык ҿчен шартлар тудыра; 

– авыл җирлеге музейларын булдыра; 

3) территориаль планлаштыру, җирдҽн һҽм башка табигый ресурслардан 

файдалану, ҽйлҽнҽ-тирҽ табигать тирҽлеген саклау ҿлкҽсендҽ: 

– муниципаль мҿлкҽттҽ торучы җирлҽрне планлаштыруны һҽм алардан 

рациональ файдалануны һҽм аларны саклауны оештыруны гамҽлгҽ ашыра; 

– авыл җирлеге чиклҽрендҽ җирлҽрне резервка куюны һҽм җир кишҽрлеклҽрен 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен тартып алуны гамҽлгҽ ашыра; 

– халыкка экологик вҽзгыять турында мҽгълүмат ирештерҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохиткҽ куркыныч тудыручы, табигатьтҽн файдалану турында законнарны бозучы 

предприятиелҽрнең, учреждениелҽрнең, оешмаларның гамҽллҽре турында тиешле 

органнарга хҽбҽр итҽ; 

4) тҿзелеш, транспорт һҽм элемтҽ ҿлкҽсендҽ: 

– билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гражданнарның социаль найм шартнамҽлҽре буенча 

бирелҽ торган торак урыннарына мохтаҗлар сыйфатында исҽбен алып бара; 

– билгелҽнгҽн тҽртиптҽ торак урыннарны торак булмаган урыннарга һҽм торак 

булмаган урыннарны торак урыннарга күчерү турында карарлар кабул итҽ, торак 

урыннарны үзгҽртеп коруны һҽм үзгҽртеп планлаштыруны килештерҽ, билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ муниципаль торак фондындагы торак урыннарны яшҽү ҿчен яраксыз дип 

таный; 
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– авыл җирлегенең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы 

үстерү, авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү, авыл 

җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларын эшли 

һҽм гамҽлгҽ ашыра, аларга карата талҽплҽр Россия Федерациясе Хҿкүмҽте 

тарафыннан билгелҽнҽ; 

5) торак-коммуналь, кҿнкүреш, сҽүдҽ һҽм халыкка башка тҿрле хезмҽт күрсҽтү 

ҿлкҽсендҽ: 

– халыкны элемтҽ хезмҽтлҽре, җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ һҽм кҿнкүреш 

хезмҽтлҽре күрсҽтү белҽн тҽэмин итү ҿчен шартлар тудырылуын тҽэмин итҽ; 

– халыкның ялын оештыру һҽм аларны мҽдҽният оешмалары хезмҽтлҽре белҽн 

тҽэмин итү ҿчен шартлар тудыра;  

– туризмны үстерү ҿчен шартлар тудыра; 

–  муниципаль янгын сагы эшен оештыра; 

–  авыл җирлегендҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча чараларны 

оештыра һҽм гамҽлгҽ ашыра; 

– авыл җирлегендҽ нотариус булмаган очракта, законнарда каралган нотариаль 

гамҽллҽрне башкара; 

– авыл җирлеге территориясендҽ җирле милли-мҽдҽни автономиялҽрнең 

хокукларын гамҽлгҽ ашыруга бҽйле эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру ҿчен шартлар 

тудыра; 

– Россия Федерациясе халыкларының милли-мҽдҽни үсешенҽ һҽм авыл җирлеге 

территориясендҽ миллҽтара мҿнҽсҽбҽтлҽр ҿлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ ашыруда 

булышлык күрсҽтҽ; 

– каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аралап җыю) һҽм транспорт 

белҽн күчерү буенча эшчҽнлекне оештыруда катнаша; 

 – авыл җирлеге чиклҽрендҽ халыкны су белҽн тҽэмин итүне, су агызуны, 

Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ халыкны 

ягулык белҽн тҽэмин итүне оештыра; 

– авыл җирлегенең торак пунктлары чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларына карата юл эшчҽнлеген оештыра; 

– миллҽтара һҽм конфессияара татулыкны ныгытуга, авыл җирлеге 

территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе халыкларының теллҽрен һҽм 

мҽдҽниятен саклауга һҽм үстерүгҽ, мигрантларның социаль һҽм мҽдҽни 

адаптациясенҽ, миллҽтара (этникара) каршылыкларны кисҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн 

чараларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен шартлар тудыра; 

– авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең массакүлҽм ялы ҿчен шартлар тудыру һҽм, 

гражданнарның уртак файдаланудагы су объектларына һҽм аларның яр буе 

полосаларына ирекле үтеп керҽ алуын тҽэмин итүне дҽ кертеп, халыкның 

массакүлҽм ял итү урыннарын тҿзеклҽндерүне оештыра; 

6) тҿзеклҽндерү ҿлкҽсендҽ: 

– авыл җирлеге территориясен тҿзеклҽндерүне һҽм яшеллҽндерүне оештыра; 

– урамнарны яктыртуны һҽм урамнарның исемнҽре һҽм йортларның номерлары 

белҽн күрсҽткечлҽр урнаштырылуны тҽэмин итҽ; 

– кече архитектура формаларын урнаштыра һҽм карап тота; 



 39 

– йола буенча үткҽрелҽ торган хезмҽтлҽр күрсҽтүне һҽм җирлҽү урыннарын 

карап тотуны оештыра; 

7) гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен саклау, законлылыкны тҽэмин 

итү, халыкны һҽм территорияне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау ҿлкҽсендҽ: 

– авыл җирлеге ҿлкҽсендҽ законнарның, дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм 

җирле үзидарҽ органнары актлары үтҽлүен, гражданнарның хокуклары һҽм иреклҽре 

саклануын тҽэмин итҽ; 

– билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, шул исҽптҽн судта яки арбитраж судында дҽүлҽт 

хакимияте органнарының һҽм дҽүлҽт вазыйфаи затларының, предприятиелҽрнең, 

учреждениелҽрнең, оешмаларның җирле үзидарҽ хокукын боза торган актларына 

шикаять белдерҽ; 

– авыл җирлегендҽге торак пунктлары чиклҽрендҽ янгын куркынычсызлыгы 

буенча беренчел чаралар уздырылуын тҽэмин итҽ; 

– авыл җирлеге территориясендҽ булган муниципаль предприятиелҽрнең һҽм 

учреждениелҽрнең мобилизацияле ҽзерлеге буенча чараларны оештыра һҽм гамҽлгҽ 

ашыруда катнаша; 

– опека һҽм попечительлек буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыруда катнаша; 

– муниципаль сайлауларны, җирле референдумны, авыл җирлеге Советы 

депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирүне, авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, 

авыл җирлеген үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирүне ҽзерлҽүне һҽм 

уздыруны оештыру һҽм матди-техник яктан тҽэмин итүне гамҽлгҽ ашыра; 

– авыл җирлеге территориясендҽ физик культураны, мҽктҽп спортын һҽм 

массакүлҽм спортны үстерү, рҽсми физик культура-савыктыру һҽм авыл җирлеге 

спорт чараларын уздыруны оештыру ҿчен шартлар тҽэмин итҽ; 

– җҽмҽгатьчелек тҽртибен саклауда катнашучы гражданнарга һҽм аларның 

берлҽшмҽлҽренҽ булышлык күрсҽтҽ, халык дружиналары эшчҽнлеге ҿчен шартлар 

тудыра; 

– кеше хокукларын тҽэмин итүне иҗтимагый тикшереп торуны һҽм мҽҗбүри 

тоту урыннарындагы затларга ярдҽм күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыручы иҗтимагый күзҽтү 

комиссиялҽренҽ ярдҽм итҽ һҽм инвалидларның иҗтимагый берлҽшмҽлҽренҽ ярдҽм 

күрсҽтҽ; 

– «Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы 

нигезлҽре турында» Федераль законда каралган хокук бозуларны профилактикалау 

ҿлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ ашыра; 

– инвалидларның, сҽламҽтлеге буенча мҿмкинлеге чиклҽнгҽн затларның физик 

культурасын һҽм спортын, адаптив физик культураны һҽм адаптив спортны үстерүгҽ 

ярдҽм итҽ; 

8) федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында авыл 

җирлегенең җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

үтҽү ҿлкҽсендҽ: 

– федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ авыл 

җирлегенең җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыра; 

– дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен тапшырылган матди һҽм финанс 

чараларының исҽбен алып бара һҽм аларның тиешенчҽ файдаланылуын тҽэмин итҽ; 
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– тиешле федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру турында 

хисаплар тапшыра; 

– авыл җирлеге Советы карарлары нигезендҽ, үзлҽренҽ тапшырылган аерым 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен, авыл җирлегенең җирле үзидарҽ 

органнары карамагында торган матди ресурслардан һҽм финанс чараларыннан 

ҿстҽмҽ файдалануны тҽэмин итҽ; 

9) бүтҽн вҽкалҽтлҽр: 

– авыл җирлеге Советы эшчҽнлеген оештыруны, хокукый, мҽгълүмати, матди-

техник яктан һҽм башкача тҽэмин итүне гамҽлгҽ ашыра; 

– авыл җирлегенең архив фондларын формалаштыруны гамҽлгҽ ашыра; 

– үз вҽкалҽтлҽре кысаларында федераль законнарга туры китереп халыкара һҽм 

тышкы икътисадый элемтҽлҽрне гамҽлгҽ ашыра; 

– авыл җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү максатларында 

авыл җирлеге ҿчен социаль ҽһҽмиятле булган эшлҽрне (шул исҽптҽн кизү 

торуларны) ирекле нигездҽ башкару ҿчен гражданнарны җҽлеп итү турында 

карарлар кабул итҽ һҽм аларның уздырылуын оештыра; 

 – муниципаль хезмҽтлҽр реестрын формалаштыру һҽм алып бару тҽртибен 

билгели; 

– законнарда, ҽлеге Уставта, авыл җирлеге Советы карарларында авыл җирлеге 

компетенциясенҽ яки авыл җирлеге җирле үзидарҽсенең бүтҽн органнарына 

кертелгҽн вҽкалҽтлҽрдҽн тыш, авыл җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре 

буенча бүтҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

2. Башкарма комитет, законнарда, ҽлеге Уставта, авыл җирлеге Советы 

карарларында авыл җирлеге Советы компетенциясенҽ кертелгҽн вҽкалҽтлҽрдҽн тыш, 

авыл җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре буенча бүтҽн вҽкалҽтлҽрне дҽ 

гамҽлгҽ ашыра. 

 

VI БҤЛЕК. ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼНЕҢ БАШКА ОРГАННАРЫ. ҖИРЛЕ 

ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫНЫҢ ҤЗАРА ХЕЗМҼТТҼШЛЕГЕ 

  

48 статья. Авыл җирлегенең Ревизия комиссиясе 

  

1. Авыл җирлегенең Ревизия комиссиясе даими эшли торган, җирле үзидарҽнең 

финанс контроле буенча коллегиаль органы булып тора. 

2. Авыл җирлегенең Ревизия комиссиясе рҽистҽн һҽм кимендҽ ике ҽгъзадан 

тора. 

3. Муниципаль берҽмлекнең контроль-хисап органы рҽисе, рҽис урынбасары 

һҽм аудиторлар вазыйфасына кандидатураларны карау тҽртибе муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы норматив хокукый акты яки регламенты белҽн 

билгелҽнҽ. 

4. Авыл җирлегенең контроль-хисап органы рҽисе, рҽис урынбасары һҽм 

аудиторлар вазыйфасына югары белеме һҽм дҽүлҽт, муниципаль идарҽ, дҽүлҽт, 

муниципаль контроль (аудит), икътисад, финанслар, юриспруденция ҿлкҽсендҽ эш 

тҽҗрибҽсе булган Россия Федерациясе гражданнары билгелҽнҽ.  
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5. Авыл җирлегенең Ревизия комиссиясе түбҽндҽге тҿп вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ 

ашыра:  

1) җирле бюджет үтҽлешен тикшерү; 

2) җирле бюджет проектларына экспертиза; 

3) җирле бюджетны үтҽү турында еллык хисапка тышкы тикшерү; 

4) җирле бюджет акчаларыннан, шулай ук җирле бюджетка Россия 

Федерациясе законнарында каралган бүтҽн чыганаклардан алына торган акчалардан 

файдалануның законлы, нҽтиҗҽле (файдалы һҽм экономияле) булуына контроль 

оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру; 

5) муниципаль мҿлкҽттҽ торучы мҿлкҽт белҽн, шул исҽптҽн саклана торган 

интеллектуаль эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре һҽм муниципаль берҽмлеккҽ караган 

индивидуальлҽштерү чаралары белҽн идарҽ һҽм эш итүнең билгелҽнгҽн тҽртибе 

үтҽлүен тикшерү; 

6) җирле бюджет хисабына салым һҽм башка тҿрле ташламаларны һҽм 

ҿстенлеклҽрне, бюджет кредитлары бирүнең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү, шулай ук җирле 

бюджет һҽм муниципаль мҿлкҽттҽ торучы мҿлкҽт хисабына юридик затлар һҽм 

шҽхси эшкуарлар тарафыннан кылына торган алыш-бирешлҽр буенча муниципаль 

гарантиялҽр бирүнең һҽм үз ҿстенҽ алынган җаваплылыкларның яки йҿклҽмҽлҽрнең 

башка ысуллар белҽн үтҽлүен тҽэмин итүнең законлы булу-булмавын бҽялҽү; 

7) муниципаль берҽмлек йҿклҽмҽлҽренең, шулай ук муниципаль 

программаларның чыгымнарына кагылган ҿлештҽ муниципаль хокукый актларның 

проектларына финанс-икътисадый экспертиза (финанс-икътисадый нигезлҽүлҽрнең 

нигезле булу-булмавын да кертеп); 

8) муниципаль берҽмлектҽ бюджет процессына анализ һҽм аны камиллҽштерүгҽ 

юнҽлдерелгҽн тҽкъдимнҽрне ҽзерлҽү; 

9) җирле бюджет үтҽлеше барышы турында, уздырылган контроль һҽм эксперт-

аналитик чараларның нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүмат ҽзерлҽү һҽм мондый 

мҽгълүматны муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органына һҽм муниципаль 

берҽмлек башлыгына бирү; 

10) вҽкалҽтлҽр чигендҽ коррупциягҽ каршы кҿрҽшкҽ юнҽлдерелгҽн чараларда 

катнашу; 

11) тышкы муниципаль финанс контроле ҿлкҽсендҽ федераль законнарда, 

Россия Федерациясе субъекты законнарында, муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органы уставында һҽм норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн бүтҽн вҽкалҽтлҽр. 

 

49 статья. Авыл җирлегенең җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара 

хезмҽттҽшлек итҥ һҽм бҽхҽслҽрне хҽл итҥ нигезлҽре 

  

1. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнарының үзара хезмҽттҽшлек итү 

тҽртибе авыл җирлегенең муниципаль хокукый актларында билгелҽнҽ. 

2. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары арасында үзлҽренең 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча бҽхҽслҽр килештерү 

процедураларын уздыру юлы белҽн яки суд тҽртибендҽ хҽл ителҽ. 
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VII БҤЛЕК. САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

 

50 статья. Авыл җирлегенең Сайлау комиссиясе 

 

1. Авыл җирлеге Сайлау комиссиясе федераль законнарда, Татарстан 

Республикасы Сайлау кодексында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ формалаштырыла.  

 Сайлау комиссиясе 67-ФЗ номерлы Федераль законның 22 статьясының 2 

пунктында, Татарстан Республикасы Сайлау кодексының 11 статьясының 1 

ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн тҽкъдимнҽр, шулай ук муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органында депутат мандатларын бүлешүгҽ кертелгҽн кандидатлар исемлеген 

күрсҽткҽн сайлау берлҽшмҽлҽренең, Россия Федерациясе Федераль Җыены Дҽүлҽт 

Думасында депутат мандатларын бүлешүгҽ кертелгҽн кандидатларның федераль 

исемлеклҽрен күрсҽткҽн сҽяси партиялҽрнең, шулай ук «Россия Федерациясе 

Федераль Җыены Дҽүлҽт Думасы депутатларын сайлау турында» Федераль 

законның 82.1 статьясы нигезендҽ депутат мандатлары тапшырылган 

кандидатларның федераль исемлеклҽрен күрсҽткҽн сҽяси партиялҽрнең һҽм авыл 

җирлегенең вҽкиллекле органында депутат мандатларын бүлешүгҽ кертелгҽн 

кандидатлар исемлеген күрсҽткҽн сайлау берлҽшмҽлҽренең тҽкъдимнҽре нигезендҽ 

формалаша. 

2. Авыл җирлеге Советы авыл җирлегенең сайлау комиссиясе ҽгъзаларының 

гомуми исҽбеннҽн яртысын түбҽндҽгелҽрдҽн килгҽн тҽкъдимнҽр нигезендҽ 

билгелҽргҽ бурычлы: 

1) Россия Федерациясе Федераль Җыены Дҽүлҽт Думасында депутат 

мандатларын бүлешүгҽ кертелгҽн кандидатларның федераль исемлеклҽрен 

күрсҽткҽн сҽяси партиялҽрнең, шулай ук «Россия Федерациясе Федераль Җыены 

Дҽүлҽт Думасы депутатларын сайлау турында» Федераль законның 82.1 статьясы 

нигезендҽ депутат мандатлары тапшырылган кандидатларның федераль 

исемлеклҽрен күрсҽткҽн сҽяси партиялҽрнең; 

2) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында депутат мандатларын бүлешүгҽ 

кертелгҽн кандидатлар исемлеген күрсҽткҽн сҽяси партиялҽрнең, шулай ук 

Татарстан Республикасы Сайлау кодексының 97.1 статьясы нигезендҽ депутат 

мандатлары тапшырылган кандидатлар исемлеген күрсҽткҽн сҽяси партиялҽрнең.  

3. Авыл җирлеге Советы муниципаль районның сайлау комиссиясеннҽн, 

территориаль сайлау комиссиясеннҽн, территориаль сайлау комиссиясеннҽн 

алынган тҽкъдимнҽр нигезендҽ авыл җирлегенең сайлау комиссиясе ҽгъзаларының 

гомуми исҽбендҽ яртысын түбҽндҽге тҽртиптҽ билгелҽп куярга тиеш: 

1) ҽгҽр муниципаль районның сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре территориаль 

сайлау комиссиясенҽ йҿклҽнмҽгҽн булса, авыл җирлеге сайлау комиссиясенең ике 

ҽгъзасы муниципаль районның сайлау комиссиясе тҽкъдимнҽре нигезендҽ билгелҽп 

куела, авыл җирлеге сайлау комиссиясенең калган ҽгъзалары территориаль сайлау 

комиссиясе тҽкъдимнҽре нигезендҽ билгелҽп куела; 

2) ҽгҽр муниципаль районның сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре территориаль 

сайлау комиссиясенҽ йҿклҽнгҽн булса, авыл җирлегенең сайлау комиссиясе 

ҽгъзалары территориаль сайлау комиссиясе тҽкъдимнҽре нигезендҽ билгелҽп куела; 

consultantplus://offline/ref=E5D5609323AB7B6CF53732EC6AB5EF58FDAD8915EDED3C6CCABCCD61A4C6AACBAD623B07908A44F2FF7A94L9YCJ
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3) ҽгҽр территориаль сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре муниципаль районның 

сайлау комиссиясенҽ йҿклҽнгҽн булса, авыл җирлеге сайлау комиссиясе ҽгъзалары 

муниципаль районның сайлау комиссиясе тҽкъдимнҽре нигезендҽ билгелҽп куела.  

4. Авыл җирлеге сайлау комиссиясенең вҽкалҽтлҽр срогы 5 ел тҽшкил итҽ. 

5. Авыл җирлегенең сайлау комиссиясе хҽл иткеч тавыш хокукы белҽн 6 ҽгъза 

күлҽмендҽ формалаша. 

         6. Россия Федерациясе субъекты законы, авыл җирлеге уставы нигезендҽ 

җирле үзидарҽ органнарына сайлауларны, җирле референдумны ҽзерлҽүне һҽм 

уздыруны оештыручы сайлау комиссиясе муниципаль берҽмлекнең сайлау 

комиссиясе була.   

7. Авыл җирлегенең сайлау комиссиясе муниципаль орган булып тора һҽм 

җирле үзидарҽ органнары структурасына керми. 

8. Авыл җирлеге сайлау комиссиясе муниципаль сайлауларны, җирле 

референдумны, депутатны, җирле үзидарҽнең сайлаулы органы ҽгъзасын, җирле 

үзидарҽнең сайлаулы вазыйфаи затын чакыртып алу буенча тавыш бирүне, авыл 

җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, авыл җирлеген үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш 

бирүлҽрне ҽзерлҽүне һҽм уздыруны оештыра.  

6. Авыл җирлеге сайлау комиссиясе эшчҽнлеген финанс яктан тҽэмин итү 

Россия Федерациясе бюджетларының чыгымнар классификациясенҽ туры китереп, 

авыл җирлеге бюджетында аерым юлда карала. 

7. Авыл җирлеге сайлау комиссиясенең вҽкалҽтлҽре, аның эшчҽнлегенең 

тҽртибе һҽм гарантиялҽре федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары 

белҽн җайга салына. Авыл җирлеге сайлау комиссиясенең вҽкалҽтлҽре Татарстан 

Республикасы Үзҽк сайлау комиссиясенең авыл җирлеге Советы мҿрҽҗҽгате 

нигезендҽ кабул ителгҽн карары нигезендҽ территориаль сайлау комиссиясенҽ 

йҿклҽнергҽ мҿмкин. 

  

VIII БҤЛЕК. ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫ ЭШЧҼНЛЕГЕНЕҢ 

ГРАЖДАНИ-ХОКУКЫЙ ҺҼМ ФИНАНС НИГЕЗЛҼРЕ  

 

51 статья. Авыл җирлегенең юридик зат хокукларына ия булган җирле 

ҥзидарҽ органнары 

  

Федераль закон һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ авыл җирлеге Башкарма комитетына 

юридик зат хокуклары бирелҽ. 

  

52 статья. Авыл җирлегенең юридик зат буларак җирле ҥзидарҽ органнары 

  

1. Авыл җирлеге Башлыгы авыл җирлеге исеменнҽн мҿлкҽти һҽм бүтҽн тҿрле 

хокукларны һҽм йҿклҽмҽлҽрне сатып алырга һҽм гамҽлгҽ ашырырга, судта 

ышанычнамҽдҽн башка чыгыш ясарга мҿмкин. 

2. Авыл җирлегенең Башкарма комитеты идарҽи вазыйфаларны гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен тҿзелҽ торган муниципаль казна учреждениесе булып тора һҽм федераль 

законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ юридик зат сыйфатында дҽүлҽт теркҽвенҽ 

алынырга тиеш. 
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53 статья. Авыл җирлегенең җирле ҥзидарҽ органнарын финанслау 

  

  Җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеген финанс яктан тҽэмин итү фҽкать авыл 

җирлеге бюджетының үз керемнҽре хисабыннан гына гамҽлгҽ ашырыла. 

 

  

IХ БҤЛЕК. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫНА ҺҼМ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕНЕҢ БҤТҼН ВАЗЫЙФАИ ЗАТЛАРЫНА БИРЕЛҼ ТОРГАН 

СОЦИАЛЬ ҺҼМ БҤТҼН ТҾРЛЕ ГАРАНТИЯЛҼР 

  

54 статья. Авыл җирлеге Башлыгына һҽм авыл җирлегенең бҥтҽн 

вазыйфаи затларына бирелҽ торган социаль һҽм бҥтҽн тҿрле гарантиялҽр 

  

Авыл җирлеге Башлыгының һҽм авыл җирлегенең бүтҽн вазыйфаи затларының 

социаль һҽм бүтҽн тҿрле гарантиялҽре «Татарстан Республикасында муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы депутаты, җирле үзидарҽнең сайлаулы вазыйфаи 

заты вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру гарантиялҽре турында» 2009 елның 12 

февралендҽге 15-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы һҽм авыл җирлеге 

Советы карарлары нигезендҽ билгелҽнҽ. 

 

Х БҤЛЕК. ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫНЫҢ ҺҼМ ВАЗЫЙФАИ 

ЗАТЛАРЫНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

  

55 статья. Җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм вазыйфаи затларының 

җаваплылыгы 

  

Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары авыл 

җирлеге халкы, дҽүлҽт, физик һҽм юридик затлар каршысында законнар нигезендҽ 

җаваплы була. 

  

56 статья. Авыл җирлегендҽ яшҽҥчелҽр алдында авыл җирлеге Советы 

депутатларының җаваплылыгы 

 

1. Авыл җирлеге Советы депутатларының, шул исҽптҽн авыл җирлеге 

Башлыгының, авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр алдында җаваплылыгы авыл җирлегендҽ 

яшҽүчелҽр тарафыннан сайланган тиешле депутатка ышаныч югалту нҽтиҗҽсендҽ 

барлыкка килҽ. 

2. Авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең ышанычын югалткан авыл җирлеге Советы 

депутаты, шул исҽптҽн авыл җирлеге Башлыгы, ҽлеге Уставта каралган нигезлҽрдҽ 

һҽм тҽртиптҽ чакыртып алынырга мҿмкин. 
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57 статья. Җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм вазыйфаи затларының 

дҽҥлҽт каршысындагы җаваплылыгы 

  

1. Федераль законнар нигезендҽ авыл җирлеге Советының, авыл җирлеге 

Башлыгының, Башкарма комитет Җитҽкчесенең дҽүлҽт каршысындагы 

җаваплылыгы алар тарафыннан Россия Федерациясе Конституциясе, федераль 

конституция законнары, федераль законнар, Татарстан Республикасы 

Конституциясе, Татарстан Республикасы законнары һҽм ҽлеге Устав бозылган 

очракта, шулай ук авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган 

аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тиешенчҽ гамҽлгҽ ашырмаган очракта тиешле суд 

карары нигезендҽ барлыкка килҽ. 

2. Авыл җирлеге Советын тарату, авыл җирлеге Башлыгын, авыл җирлеге 

Башкарма комитеты Җитҽкчесен вазыйфасыннан алу һҽм отставкага җибҽрү 

нигезлҽре һҽм тҽртибе «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон белҽн билгелҽнҽ. 

  

58 статья. Җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм вазыйфаи затларының 

физик һҽм юридик затлар алдында җаваплылыгы 

  

Җирле үзидарҽ органнарының һҽм вазыйфаи затларының физик һҽм юридик 

затлар алдында җаваплылыгы федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ барлыкка 

килҽ. 

  

XI БҤЛЕК. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ МУНИЦИПАЛЬ  

ХОКУКЫЙ АКТЛАРЫ 

  

59 статья. Авыл җирлегенең муниципаль хокукый актлары системасы 

  

1. Авыл җирлегенең муниципаль хокукый актлары системасына түбҽндҽгелҽр 

керҽ: 

1) авыл җирлеге Уставы, җирле референдумда кабул ителгҽн хокукый актлар; 

2) авыл җирлеге Советының норматив һҽм бүтҽн хокукый актлары; 

3) авыл җирлеге Башлыгының, Башкарма комитетның һҽм җирле үзидарҽнең 

бүтҽн органнарының һҽм вазыйфаи затларының ҽлеге Уставта каралган хокукый 

актлары. 

Норматив холыкка ия булмаган муниципаль хокукый актның гамҽлдҽ булуы, 

Россия Федерациясе Президенты каршында Эшкуарларның хокукларын яклау 

буенча вҽкалҽтле вҽкилнең эшкуарларның хокукларын яклау буенча вҽкалҽтле 

вҽкиллҽр турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ бирелгҽн тиешле 

күрсҽтмҽсе алынган очракта, аны кабул иткҽн (чыгарган) җирле үзидарҽ органы яки 

җирле үзидарҽнең вазыйфаи заты тарафыннан кичекмҽстҽн туктатыла. Алынган 

күрсҽтмҽне үтҽү турында җирле үзидарҽнең үтҽүче-боеручы органнары яки җирле 

үзидарҽнең вазыйфаи затлары Россия Федерациясе Президенты каршында 

Эшкуарларның хокукларын яклау буенча вҽкалҽтле вҽкилгҽ ҿч кҿнлек срокта, ҽ 

consultantplus://offline/ref=AE453F7D66166CD3AC694C922A8CBC90F3B76150FA393B1FF8E5C21974YAa1E
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җирле үзидарҽнең вҽкиллекле органнарына алар тарафыннан карар кабул ителгҽн 

кҿннҽн башлап ҿч кҿннҽн соңга калмыйча хҽбҽр итҽргҽ бурычлы. 

2. Авыл җирлеге Уставы һҽм хокукый актлар рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелгҽн, 

җирле референдумда кабул ителгҽн карарлар муниципаль хокукый актлар 

системасында иң югары юридик кҿчкҽ ия актлар булып тора, турыдан-туры гамҽлдҽ 

була һҽм авыл җирлегенең барча территориясендҽ кулланыла. 

Бүтҽн муниципаль хокукый актлар ҽлеге Уставка һҽм җирле референдумда 

кабул ителгҽн хокукый актларга каршы килергҽ тиеш түгел. 

3. Муниципаль хокукый актлар тиешле муниципаль хокукый актны кабул иткҽн 

(чыгарган) җирле үзидарҽ органнары яки җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары 

тарафыннан гамҽлдҽн чыгарылырга яки аларның гамҽлдҽ булуы туктатып 

торылырга мҿмкин, мондый органнар яки тиешле вазыйфалар бетерелгҽн яки 

күрсҽтелгҽн органнарның яки вазыйфаи затларның исемлегенҽ үзгҽрешлҽр 

кертелгҽн очракта, – гамҽлдҽн чыгару яки гамҽлдҽ булуын туктатып тору вакытына 

тиешле муниципаль хокукый актны кабул итү (чыгару) вҽкалҽте бирелгҽн җирле 

үзидарҽ органнары яки җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары, шулай ук суд тарафыннан; 

ҽ җирле үзидарҽ органнары тарафыннан аларга федераль законнарда һҽм Россия 

Федерациясе субъектлары законнарында бирелгҽн аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыруны җайга салу ҿлешендҽ, – Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимиятенең 

вҽкалҽтле органы (Россия Федерациясе субъектының вҽкалҽтле дҽүлҽт органы) 

тарафыннан.  

4. Җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары тарафыннан кабул ителгҽн 

муниципаль хокукый актлар авыл җирлегенең барча территориясендҽ мҽҗбүри 

үтҽлергҽ тиешле, муниципаль хокукый актларны үтҽмҽгҽн ҿчен гражданнар, 

оешмаларның җитҽкчелҽре, дҽүлҽт хакимияте органнары вазыйфаи затлары һҽм 

җирле үзидарҽ органнары вазыйфаи затлары федераль законнар һҽм Россия 

Федерациясе субъектлары законнары нигезендҽ җаваплы була. 

. 

60 статья. Гражданнар тарафыннан турыдан-туры ихтыяр белдерҥ юлы 

белҽн кабул ителгҽн карарлар 

  

1. Авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр тарафыннан җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне 

турыдан-туры хҽл итү гражданнарның җирле референдумда турыдан-туры ихтыяр 

белдерүе юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Ҽгҽр авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр тарафыннан турыдан-туры ихтыяр белдерү 

юлы белҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлгҽ ашыру ҿчен ҿстҽмҽ рҽвештҽ муниципаль 

норматив хокукый актны кабул итү (чыгару) талҽп ителсҽ, аталган актны кабул 

итүгҽ (чыгаруга) компетенцияле булган авыл җирлеге Советы яки авыл җирлеге 

Башлыгы рефрендумда кабул ителгҽн карар үз кҿченҽ кергҽн кҿннҽн башлап 15 кҿн 

эчендҽ тиешле муниципаль норматив хокукый актны ҽзерлҽү һҽм (яки) кабул итү 

срогын билгелҽргҽ бурычлы. Күрсҽтелгҽн чор ҿч айдан артык була алмый. 

3. Гражданнарның турыдан-туры ихтыяр белдерүе юлы белҽн кабул ителгҽн 

карарны гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле муниципаль норматив хокукый актны чыгару 

срогын бозу авыл җирлеге Башлыгын чакыртып алу яки авыл җирлеге Советының 

вҽкалҽтлҽрен алдан туктату ҿчен нигез булып тора. 
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61 статья. Авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары 

тарафыннан кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларның тҿрлҽре 

  

1. Авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары үзлҽренҽ 

йҿклҽнгҽн вҽкалҽтлҽрне үтҽү максатында түбҽндҽге муниципаль хокукый актларны 

чыгара: 

1) авыл җирлеге Советы – авыл җирлеге Советы карарын; 

2) авыл җирлеге Башлыгы – авыл җирлеге Башлыгы карарларын һҽм 

күрсҽтмҽлҽрен. 

2. Авыл җирлеге җирле үзидарҽсенең бүтҽн вазыйфаи затлары үзлҽренең ҽлеге 

Уставта, аларның статусын билгели торган бүтҽн муниципаль норматив хокукый 

актларда билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ күрсҽтмҽлҽр һҽм боерыклар чыгара. 

 

62 статья. Муниципаль хокукый актларны ҽзерлҽҥ 

  

1. Муниципаль хокукый актларның проектлары авыл җирлеге Башлыгы, авыл 

җирлеге Советы депутатлары, территориаль иҗтимагый үзидарҽ, гражданнарның 

инициатив тҿркемнҽре, Азнакай шҽһҽре прокуроры, шулай ук авыл җирлегенең 

Ревизия комиссиясе тарафыннан аның карамагында булган мҽсьҽлҽлҽр буенча 

кертелергҽ мҿмкин. 

2. Муниципаль хокукый актларның проектларын кертү тҽртибе, аларга теркҽлҽ 

торган документлар исемлеге һҽм формасы тиешенчҽ авыл җирлеге Советы 

Регламентында һҽм авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ.  

3. Норматив хокукый актларның проектлары аларны җирле үзидарҽ органнары 

һҽм алардагы вазыйфаи затлар тарафыннан кабул иткҽн кҿннҽн башлап 10 кҿн 

эчендҽ коррупциягҽ каршы экспертиза уздыру ҿчен Азнакай шҽһҽре 

прокуратурасына тапшырыла. Проектлар прокуратурага норматив хокукый актта 

коррупциячел факторларның булмавы турында тиешле норматив хокукый акт 

проектын ҽзерлҽгҽн вазыйфаи зат тарафыннан бирелгҽн бҽялҽмҽне теркҽп 

тапшырыла. 

 

63 статья. Авыл җирлеге Советы хокукый актлары 

  

1. Авыл җирлеге Советы федераль законнарда, Татарстан Республикасы 

законнарында, Уставта үзенең компетенциясенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча авыл 

җирлеге территориясендҽ үтҽү ҿчен мҽҗбүри булган кагыйдҽлҽрне билгелҽүче 

карарлар, авыл җирлеге Башлыгын отставкага җибҽрү турында карар, шулай ук 

авыл җирлеге Советы эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча һҽм федераль 

законнарда, Татарстан Республикасы законнарында, ҽлеге Уставта аның 

компетенциясенҽ кертелгҽн бүтҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар кабул итҽ.  

2. Авыл җирлеге Советының авыл җирлеге территориясендҽ үтҽү ҿчен мҽҗбүри 

булган карарлары, ҽгҽр федераль законнарда башкача билгелҽнмҽсҽ, авыл җирлеге 

Советына билгелҽнгҽн депутатлар исҽбендҽ күпчелек тавышлар белҽн кабул ителҽ. 
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3. Авыл җирлеге Советының җирле салымнарны һҽм җыемнарны билгелҽүне, 

үзгҽртүне һҽм гамҽлдҽн чыгаруны, авыл җирлеге бюджеты акчаларыннан чыгымнар 

тотуны күздҽ тоткан карарлары авыл җирлеге Советына карау ҿчен фҽкать авыл 

җирлеге Башлыгы инициативасы буенча гына яки аның бҽялҽмҽсе булганда гына 

кертелергҽ мҿмкин. Аталган бҽялҽмҽ аның тарафыннан авыл җирлеге Советына 

авыл җирлеге Советы Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ утыз кҿнлек срокта 

тапшырыла. 

4. Авыл җирлеге Советы карарлары аларны кабул иткҽн кҿннҽн башлап ҿч 

кҿнлек срокта авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан имзалана һҽм ҽлеге Уставта 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аның тарафыннан халыкка белдерелҽ. 

5. Авыл җирлеге Советының норматив хокукый акты авыл җирлеге Башлыгы 

имзалаганнан соң 30 кҿн эчендҽ коррупциячел факторлары булмавы турында аның 

проектын ҽзерлҽгҽн вазыйфаи зат тарафыннан бирелгҽн бҽялҽмҽне теркҽп, 

коррупциягҽ каршы экспертиза уздыру ҿчен Азнакай шҽһҽре прокуратурасына 

җибҽрелҽ. 

 

64 статья. Авыл җирлеге Башлыгы хокукый актлары 

  

1. Авыл җирлеге Башлыгы үзенең законнарда, ҽлеге Уставта, авыл җирлеге 

Советы карарларында билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ авыл җирлеге Советы 

эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар һҽм боерыклар, шулай ук авыл 

җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре һҽм федераль законнарда һҽм Татарстан 

Республикасы законнарында авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнарына бирелгҽн 

аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар, 

шулай ук авыл җирлеге Башкарма комитеты эшен оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча 

боерыклар чыгара. 

2. Авыл җирлеге Башлыгының норматив хокукый акты имзаланганнан соң 30 

кҿн эчендҽ коррупциячел факторлары булмавы турында аның проектын ҽзерлҽгҽн 

вазыйфаи зат тарафыннан бирелгҽн бҽялҽмҽне теркҽп, коррупциягҽ каршы 

экспертиза уздыру ҿчен Азнакай шҽһҽре прокуратурасына җибҽрелҽ. 

 

65 статья. Муниципаль норматив хокукый актларны бастырып чыгару 

(халыкка белдерҥ) һҽм аларның ҥз кҿченҽ керҥ тҽртибе 

  

1. Авыл җирлеге Советы карарлары, ҽгҽр дҽ карарның үзендҽ башкача 

каралмаса, авыл җирлеге Башлыгы аларга имза куйган кҿннҽн соң 10 кҿн узгач үз 

кҿченҽ керҽ. 

Авыл җирлеге Советының салымнар һҽм җыемнар турындагы норматив 

хокукый актлары Россия Федерациясе Салым кодексы нигезендҽ үз кҿченҽ керҽ. 

Авыл җирлеге Уставын кабул итү яисҽ шушы Уставка үзгҽрешлҽр кертү 

турында авыл җирлеге Советы карарлары федераль законда, шушы Уставта 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үз кҿченҽ керҽ. 

2. Авыл җирлеге Башлыгының, җирле үзидарҽдҽге бүтҽн вазыйфаи затларның 

хокукый актлары, актларның үзлҽрендҽ башкача каралмаса, аларга имза куелган 

кҿннҽн үз кҿченҽ керҽ. 
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3. Кешенең һҽм гражданинның хокукларына, иреклҽренҽ һҽм бурычларына 

кагыла торган, гамҽлгҽ куючысы буларак авыл җирлеге катнаша торган 

оешмаларның хокукый статусын билгели торган муниципаль норматив хокукый 

актлар, шулай ук җирле үзидарҽ органнары арасында тҿзелҽ торган килешүлҽр 

аларны рҽсми бастырып чыгаргач (халыкка белдергҽч) үз кҿченҽ керҽ. 

4. Һҽр муниципаль хокукый актта аның реквизитлары булырга тиеш: аталышы, 

имза куелу датасы (авыл җирлеге Советы кабул иткҽн хокукый актлар ҿчен – шулай 

ук авыл җирлеге Советы тарафыннан аның кабул ителү датасы), теркҽлү номеры, 

хокукый актка имза куйган вазыйфаи затның исеме. 

5.  Авыл җирлеге бюджеты турында, аны үтҽү хакында хисап турында, җирле 

салымнарны һҽм җыемнарны билгелҽү турында авыл җирлеге Советы карарлары, 

авыл җирлеге Советы Регламенты, авыл җирлеге Советы, авыл җирлеге Башлыгы 

тарафыннан кабул ителгҽн бүтҽн норматив хокукый актлар аларга имза куелган 

кҿннҽн соңгы җиде кҿнлек чорда рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгарылырга (халыкка 

белдерелергҽ) тиеш, таратылуы федераль закон белҽн чиклҽнүче мҽгълүматларны үз 

эченҽ алган муниципаль норматив хокукый актлардан яисҽ аларның аерым 

нигезлҽмҽлҽреннҽн тыш. 

6. Муниципаль сайлаулар, җирле референдум билгелҽү, авыл җирлеге Советы 

депутатын чакыртып алу, авыл җирлегенең чиклҽрен үзгҽртү, авыл җирлеген 

үзгҽртеп кору, авыл җирлеге Башлыгын һҽм аның урынбасарын сайлау мҽсьҽлҽсе 

буенча тавыш бирүне билгелҽү турындагы норматив булмаган хокукый актлар һҽм 

башка тҿрле актлар законнар нигезендҽ шулай ук рҽсми рҽвештҽ бастырып 

чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш. 

7. Рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгарылуы (халыкка белдерелүе) законнар яисҽ 

шушы Устав нигезендҽ зарури булмаган норматив булмаган муниципаль хокукый 

актлар аларны чыгарган органнарның яисҽ авыл җирлегендҽге җирле үзидарҽ 

вазыйфаи затларының карары буенча бастырып чыгарылырга (халыкка 

белдерелергҽ) мҿмкин. 

8. Бастырып чыгарганда (халыкка белдергҽндҽ) муниципаль хокукый актның 

реквизитлары күрсҽтелҽ. 

Муниципаль хокукый актларны рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгару (халыкка 

белдерү) түбҽндҽге ысуллар белҽн гамҽлгҽ ашырыла: 

– хокукый актның текстын авыл җирлегендҽге җирле үзидарҽ органнары 

гамҽлгҽ куйган массакүлҽм басма мҽгълүмат чараларында яисҽ авыл җирлеге 

территориясендҽ таратыла торган бүтҽн массакүлҽм басма мҽгълүмат чараларында 

бастырып чыгару. Хокукый актның текстын бүтҽн массакүлҽм басма мҽгълүмат 

чараларында бастырганда мондый рҽвешле бастыруның рҽсми булуы турында тамга 

булырга тиеш; 

– үзҽклҽштерелгҽн тҽртиптҽ хокукый акт текстын авыл җирлегендҽ 

яшҽүчелҽргҽ, шул исҽптҽн махсус басма матбугат рҽвешендҽ, тарату (биреп чыгу); 

– хокукый актның текстын авыл җирлеге торак пунктлары территориясендҽге 

махсус мҽгълүмат стендларында урнаштыру; күрсҽтелгҽн стендларның саны һҽм 

аларны урнаштыру урыннары авыл җирлеге Советы тарафыннан раслана һҽм авыл 

җирлегендҽ яшҽүчелҽргҽ муниципаль хокукый актның тексты белҽн 

каршылыкларсыз танышу мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ тиеш; 
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– хокукый акт текстын http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча «Татарстан 

Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми порталы»нда урнаштыру;   

– хокукый акт текстын «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

http://aznakaevo.tatarstan.ru веб-адресы буенча Татарстан Республикасы муниципаль 

берҽмлеклҽре порталында Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

урнаштыру. 

 9. Муниципаль хокукый актны бастырып чыгарганда (халыкка белдергҽндҽ) 

басма массакүлҽм мҽгълүмат чарасының чыгу датасы яки тиешле актны халыкка 

белдерү датасы турында белешмҽлҽр күрсҽтелергҽ тиеш, алар актны тарата (биреп 

чыга) башлау яки аны мҽгълүмат стендында урнаштыру датасына туры килергҽ 

тиеш. 

10. Муниципаль норматив хокукый актлар, шул исҽптҽн хокукый актлар 

рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелгҽн, җирле референдумда (гражданнар җыенында) кабул 

ителгҽн карарлар законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда Татарстан 

Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергҽ тиеш. 

11. Муниципаль норматив хокукый актлар түбҽндҽге нигезлҽрдҽ кҿчен 

югалткан һҽм гамҽлдҽ булуын туктаткан дип санала: 

а) яңадан кабул ителгҽн муниципаль норматив хокукый акт текстында 

гамҽлдҽн чыгару турында турыдан-туры күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ; 

б) элегрҽк гамҽлдҽ булган муниципаль норматив хокукый актны алмаштырган 

яңа муниципаль норматив хокукый акт кабул ителүгҽ бҽйле рҽвештҽ; 

в) муниципаль норматив хокукый актның үзендҽ билгелҽнгҽн гамҽлдҽ булу 

срогы тҽмамлангач. 

 

XII БҤЛЕК. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ИКЪТИСАДЫЙ НИГЕЗЕ 

  

66 статья. Авыл җирлегенең икътисадый нигезе 

  

Авыл җирлегенең икътисадый нигезен авыл җирлегенең муниципаль 

мҿлкҽтендҽ торучы мҿлкҽт, авыл җирлеге бюджеты акчалары, шулай ук авыл 

җирлегенең мҿлкҽти хокуклары тҽшкил итҽ. 

  

67 статья. Авыл җирлегенең муниципаль мҿлкҽте 

 

Авыл җирлеге мҿлкҽтендҽ түбҽндҽгелҽр торырга мҿмкин: 

1) ҽлеге Уставның 6 статьясында билгелҽнгҽн авыл җирлегенең җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү ҿчен билгелҽнгҽн мҿлкҽт; 

2) федераль законнарда һҽм Россия Федерациясе субъектлары законнарында 

билгелҽнгҽн очракларда җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен билгелҽнгҽн мҿлкҽт, шулай ук җирле үзидарҽ 

органнарының аларга «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 15 статьясының 4 ҿлешендҽ каралган тҽртиптҽ тапшырылган аерым 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен билгелҽнгҽн мҿлкҽт; 
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3) авыл җирлеге Советының норматив хокукый актлары нигезендҽ районның 

җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары, муниципаль хезмҽткҽрлҽр, 

муниципаль предприятиелҽрнең һҽм учреждениелҽрнең хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлеген 

тҽэмин итү ҿчен билгелҽнгҽн мҿлкҽт; 

4) федераль законнарда аларны хҽл итү хокукы авыл җирлегенең җирле үзидарҽ 

органнарына тапшырылган һҽм җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽргҽ кертелмҽгҽн 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү ҿчен кирҽкле мҿлкҽт; 

5) ҽлеге Уставның 7 статьясы нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл 

итү ҿчен билгелҽнгҽн мҿлкҽт, шулай ук «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ 

номерлы Федераль законның 17 статьясының 1 һҽм 1.1 ҿлешлҽре нигезендҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен билгелҽнгҽн 

мҿлкҽт. 

2. Авыл җирлегендҽ милекчелек хокукында ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ 

күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килми торган мҿлкҽт барлыкка килгҽн очракларда, 

аталган мҿлкҽтнең профиле үзгҽртелергҽ (мҿлкҽтнең максатчан билгелҽнеше 

үзгҽртелергҽ) яки ул читлҽштерелергҽ тиеш. Мондый мҿлкҽтне читлҽштерүнең 

тҽртибе һҽм сроклары федераль законда билгелҽнҽ. 

 

68 статья. Авыл җирлегенең муниципаль мҿлкҽтенҽ ия булу, аннан 

файдалану һҽм аның белҽн эш итҥ 

 

1. Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар һҽм алар нигезендҽ 

кабул ителҽ торган авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнары норматив хокукый 

актлары нигезендҽ җирле үзидарҽ органнары муниципаль мҿлкҽткҽ авыл җирлеге 

исеменнҽн мҿстҽкыйль рҽвештҽ ия була, аннан файдалана һҽм аның белҽн эш итҽ. 

2. Җирле үзидарҽ органнары муниципаль мҿлкҽтне физик һҽм юридик затларга, 

Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимияте органнарына, Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимияте органнарына һҽм бүтҽн муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле 

үзидарҽ органнарына вакытлыча яки даими рҽвештҽ файдалануга тапшырырга, 

федераль законнар нигезендҽ читлҽштерергҽ, бүтҽн тҿрле алыш-бирешлҽрне 

башкарырга хокуклы. 

 

69 статья. Муниципаль предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм хуҗалык 

җҽмгыятьлҽре 

  

1. Муниципаль берҽмлек җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру ҿчен муниципаль предприятиелҽр һҽм казна учреждениелҽре 

булдырырга, хуҗалык, шул исҽптҽн муниципаль, җҽмгыятьлҽрен оештыруда 

катнашырга мҿмкин. Муниципаль предприятиелҽргҽ һҽм казна учреждениелҽренҽ 

карата гамҽлгҽ куючы функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен вҽкалҽтле җирле үзидарҽ 

органнары гамҽлгҽ ашыра. 

2. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары авыл җирлеге исеменнҽн 

муниципаль казна учреждениелҽре йҿклҽмҽлҽре буенча субсидиар җавап бирҽ һҽм 
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федераль законда билгелҽнгҽн очракларда һҽм тҽртиптҽ аларның үтҽлүен тҽэмин 

итҽ. 

  

70 статья. Авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнарының  

муниципаль мҿлкҽттҽ тормаучы предприятиелҽр,  

учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн мҿнҽсҽбҽте 

  

Авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнарының муниципаль мҿлкҽттҽ тормаучы 

предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн, шул исҽптҽн физик затлар 

белҽн мҿнҽсҽбҽте, ҽгҽр законнарда башкасы билгелҽнмҽсҽ, шартнамҽ нигезендҽ 

тҿзелҽ. 

  

XIII БҤЛЕК. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ФИНАНС НИГЕЗЕ 

  

71 статья. Авыл җирлеге бюджеты 

  

1. Авыл җирлегенең үз бюджеты бар. 

2. Авыл җирлеге бюджеты авыл җирлеге Советының муниципаль норматив 

хокукый акты формасында эшлҽнҽ һҽм раслана. 

3. Авыл җирлеге бюджетында авыл җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү буенча җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыруга юнҽлдерелҽ торган керемнҽр һҽм җирле үзидарҽ органнарына аларга 

федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында бирелгҽн аерым 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итү ҿчен бирелҽ торган, шулай ук 

күрсҽтелгҽн керемнҽр хисабына гамҽлгҽ ашырыла торган субвенциялҽр һҽм авыл 

җирлеге бюджетының тиешле чыгымнары субвенциялҽре аерым карала. 

4. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнары федераль законнарда һҽм алар 

нигезендҽ кабул ителҽ торган Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый 

актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ федераль дҽүлҽт хакимияте органнарына һҽм 

(яки) Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнарына авыл җирлеге 

бюджетының үтҽлеше турында хисаплар тапшыра. 

  

72 статья. Авыл җирлегендҽ бюджет процессы 

  

1. Авыл җирлеге бюджетын формалаштыру, раслау, үтҽү һҽм аның үтҽлешен 

тикшерүдҽ тоту авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнары тарафыннан мҿстҽкыйль 

гамҽлгҽ ашырыла. Авыл җирлеге бюджетын формалаштыру, раслау һҽм үтҽү 

тҽртибе Россия Федерациясе Бюджет кодексы, федераль законнар һҽм алар 

нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендҽ билгелҽнҽ.  

2. Авыл җирлеге бюджеты проекты, авыл җирлеге бюджетын раслау турында 

авыл җирлеге Советы карары, аның үтҽлеше турында еллык хисап, авыл җирлеге 

бюджетын үтҽү барышы турында кварталлык һҽм, аларны акчалата тотуга фактик 

чыгымнарны күрсҽтеп, җирле үзидарҽ органнары муниципаль  хезмҽткҽрлҽренең, 
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муниципаль учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренең исҽбе турында белешмҽлҽр рҽсми 

бастырып чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш.  

3. Җирле салымнар турында муниципаль норматив хокукый актларга 

үзгҽрешлҽр кертү турында авыл җирлеге Советы муниципаль норматив хокукый 

актлары, авыл җирлеге Советының бюджетка бҽйле хокукый мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга 

сала торган, Россия Федерациясе бюджет системасындагы бюджетларның 

керемнҽре үзгҽрүгҽ китерҽ торган, килҽсе финанс елында һҽм план чорында үз 

кҿченҽ керҽ торган муниципаль норматив хокукый актлары килҽсе финанс елына 

һҽм план чорына җирле бюджет турында карар проекты авыл җирлеге Советына 

кертелгҽн кҿннҽн башлап 10 кҿн узганчы кабул ителергҽ тиеш.  

4. Авыл җирлеге бюджеты проекты ҿч еллык срокка (килҽсе финанс елына һҽм 

план чорына) тҿзелҽ һҽм раслана.  

5. Килҽсе финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты проекты авыл 

җирлегенең чыгым йҿклҽмҽлҽрен финанс яктан тҽэмин итү максатларында авыл 

җирлеген социаль-икътисадый үстерү фаразы нигезендҽ тҿзелҽ.  

6. Авыл җирлеге бюджеты проекты авыл җирлеге Башкарма комитеты 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм андагы талҽплҽрне 

саклап кабул ителҽ торган авыл җирлеге вҽкиллекле органы муниципаль хокукый 

актлары нигезендҽ тҿзелҽ. 

7. Килҽсе финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты проектын 

тҿзү түбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнҽ:  

Россия Федерациясе Президентының Бюджет юлламасына;  

Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дҽүлҽт 

Советына Юлламасына;  

авыл җирлеген социаль-икътисадый үстерү фаразына;  

авыл җирлегенең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽренҽ; 

муниципаль программаларга (муниципаль программаларның проектларына, 

күрсҽтелгҽн программаларга үзгҽрешлҽр проектларына). 

8. Килҽсе финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты турында 

карарда бюджетның тҿп сыйфатламалары булырга тиеш, аларга бюджетның гомуми 

күлҽме, чыгымнарның гомуми күлҽме, бюджет кытлыгы, шулай ук Россия 

Федерациясе Бюджет кодексында һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы законнарында, авыл 

җирлеге Советы карарларында (авыл җирлеге бюджеты турында карарлардан тыш) 

билгелҽнгҽн бүтҽн күрсҽткечлҽр. 

9. Килҽсе финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты турында 

карарда, ҽгҽр Россия Федерациясе бюджет хаконнарында билгелҽнмҽгҽн булсалар, 

Россия Федерациясе бюджет системасындагы бюджетлар арасында керемнҽрне бүлү 

нормативлары булырга тиеш.  

10. Авыл җирлеге бюджеты турында карарда түбҽндҽгелҽр раслана: 

– авыл җирлеге бюджетында керемнҽрнең баш администраторлары исемлеге; 

– авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслауда чыганакларның баш 

администраторлары исемлеге; 

– бюджет ассигнованиелҽрен чыгым тҿрҽлҽренең бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре, 

максатчан статьялары, тҿркемнҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре) буйлап яки 
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чыгым тҿрлҽренең бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары (муниципаль 

программалар һҽм программалы булмаган эшчҽнлек юнҽлешлҽре), тҿркемнҽре 

(тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре) һҽм (яки)  килҽсе финанс елына һҽм план чорына 

бюджет чыгымнары классификациясенең чыгым тҿрлҽренең максатчан статьялары 

(муниципаль программалар һҽм программалы булмаган эшчҽнлек юнҽлешлҽре), 

тҿркемнҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре) буйлап, шулай ук, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, Татарстан 

Республикасы законында, авыл җирлеге Советының муниципаль хокукый актында 

тиешенчҽ билгелҽнгҽн очракларда, бюджет чыгымнары классификациясе бүлеклҽре 

һҽм бүлекчҽлҽре буйлап бүленеше; 

– килҽсе финанс елына һҽм план чорына бюджет чыгымнарының ведомство 

структурасы; 

– гавами норматив йҿклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ юнҽлдерелҽ торган бюджет 

ассигнованиелҽренең гомуми күлҽме; 

– килҽсе финанс елында һҽм план чорында башка бюджетлардан алына торган 

һҽм (яки) Россия Федерациясе бюджет системасындагы башка бюджетларга бирелҽ 

торган бюджетара трансфертлар күлҽме; 

– килҽсе финанс елына һҽм план чорына план чорының беренче елына авыл 

җирлеге бюджетында чыгымнарның гомуми күлҽменең кимендҽ 2,5 проценты 

күлҽмендҽ (Россия Федерациясе бюджет системасындагы башка бюджетлардан 

бюджетара трансфертлар хисабына каралган, максатчан билгелҽнешкҽ ия булган 

бюджет чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча), план чорының икенче елына авыл җирлеге 

бюджетындагы чыгымнарның гомуми күлҽмендҽ кимендҽ 5 проценты күлҽмендҽ 

(Россия Федерациясе бюджет системасындагы башка бюджетлардан бюджетара 

трансфертлар хисабыннан каралган, максатчан билгелҽнеше булган бюджет 

чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча) авыл җирлеге бюджеты расланган очракта, шартлы 

рҽвештҽ раслана торган (расланган) чыгымнарның гомуми күлҽме; 

– килҽсе финанс елына һҽм план чорына бюджет кытлыгын финанслау 

чыганаклары; 

– килҽсе финанс елыннан соң һҽм план чорының һҽр елы артыннан килүче 

елның 1 гыйнварына булган торышында, шул исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр 

буенча бурычның югарыгы дҽрҽҗҽсен күрсҽтеп, муниципаль эчке бурычның 

югарыгы дҽрҽҗҽсе; 

– Россия Федерациясе Бюджет кодексында һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, авыл җирлеге муниципаль хокукый 

актларында тиешенчҽ билгелҽнгҽн авыл җирлеге бюджетының бүтҽн күрсҽткечлҽре.  

11. Килҽсе финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты турында 

карар проекты расланган бюджетның план чоры параметрларын үзгҽртү һҽм аларга 

бюджет проектының план чорындагы икенче елы параметрларын ҿстҽү юлы белҽн 

раслана.  

Килҽсе финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты турында карар 

проекты план чорына расланган бюджет күрсҽткечлҽрен тҽгаенли һҽм тҿзелҽ торган 

бюджетның план чорындагы икенче елы күрсҽткечлҽрен раслый.  

Авыл җирлегенең раслана торган бюджетында план чоры параметрларын 

тҽгаенлҽштерү түбҽндҽгелҽрне күздҽ тота:  
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1) килҽсе финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты турында карар 

проектын карау предметы булып торган күрсҽткечлҽргҽ тҽгаенлҽштерүлҽрне раслау;  

2) авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының расланган ведомство структурасы 

күрсҽткечлҽренҽ арттыруларны яки кыскартуларны раслау яки аңа ҿстҽмҽ максатчан 

статьялар һҽм (яки) авыл җирлеге бюджетының чыгым тҿрлҽре буенча бюджет 

ассигнованиелҽрен кертү.  

12. Килҽсе финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты турында 

карар проекты белҽн берлектҽ авыл җирлеге Советына түбҽндҽгелҽр тапшырыла: 

– бюджет һҽм салым сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽре; 

– агымдагы финанс елының узган чорына авыл җирлеген социаль-икътисадый 

үстерүнең беренчел йомгаклары һҽм агымдагы финанс елына авыл җирлеген 

социаль-икътисадый үстерүнең кҿтелгҽн йомгаклары; 

– авыл җирлеген социаль-икътисадый үстерү фаразы; 

– килҽсе финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге консолидациялҽнгҽн 

бюджетының тҿп сыйфатламаларын (керемнҽрнең гомуми күлҽме, чыгымнарның 

гомуми күлҽме, бюджет кытлыгы) фаразлау; 

– авыл җирлеге бюджеты проектына аңлатма язуы; 

– бюджетара трансфертларны бүлү методикалары (методикаларның 

проектлары) һҽм исҽплҽмҽлҽре; 

– килҽсе финанс елы азагына һҽм план чорындагы һҽр ел азагына муниципаль 

бурычның югарыгы дҽрҽҗҽсе; 

– агымдагы финанс елына кҿтелгҽн бюджет үтҽлешен бҽялҽү; 

– авыл җирлеге Советы, суд системасы органнары, авыл җирлегенең Ревизия 

комиссиясе тарафыннан тҽкъдим ителгҽн аталган органнарның бюджет сметалары 

проектлары, күрсҽтелгҽн бюджет сметаларына карата авыл җирлеге Башкарма 

комитеты белҽн аңлашылмаучанлыклар килеп туган очракта тапшырыла;  

– Россия Федерациясе Бюджет кодексында һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, ҽлеге Уставта, муниципаль хокукый 

актларда билгелҽнгҽн бүтҽн документлар һҽм материаллар. 

Авыл җирлеге бюджеты турында карарда муниципаль программалар һҽм 

программалы булмаган эшчҽнлек юнҽлешлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽренең 

бүленеше расланган очракта, бюджет турында карар проектына муниципаль 

программаларның паспортлары теркҽлҽ. 

Ҽгҽр бюджет турында карар проектында бюджет чыгымнары классификациясе 

бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽре белҽн кушымта 

булмаса, бюджет чыгымнары классификациясе бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре буенча 

бюджет ассигнованиелҽре белҽн кушымта авыл җирлеге бюджеты турында карар 

проектына аңлатма язуына булган кушымталар составына кертелҽ. 

13. Килҽсе финанс елына һҽм финанс чорына авыл җирлеге бюджеты проектын 

тҿзү авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы, федераль законнар, алар нигезендҽ кабул ителҽ торган Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла һҽм бҽялҽмҽ бирү ҿчен авыл җирлегенең Ревизия комиссиясенҽ 

юнҽлдерелҽ.  
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14. Авыл җирлеге Башкарма комитеты агымдагы елның 15 ноябреннҽн соңга 

калмыйча килҽсе финанс елына һҽм план чорына Авыл җирлеге бюджеты турында 

карар проектын район Советына карау ҿчен кертҽ.  

15. Авыл җирлеге бюджеты турында карар проектын карауның һҽм аны 

раслауның авыл җирлеге Советы муниципаль норматив хокукый актында 

билгелҽнгҽн тҽртибендҽ бюджет турында карарның килҽсе финанс елының 1 

гыйнварыннан үз кҿченҽ керүе, шулай ук аталган карар белҽн Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 184.1 статьясы нигезендҽ күрсҽткечлҽрнең һҽм 

сыйфатламаларның раслануы күздҽ тотылырга тиеш.  

16. Авыл җирлеге бюджеты турында карар, ҽгҽр Россия Федерациясе Бюджет 

кодексында һҽм (яки) авыл җирлеге бюджеты турында карарда башкасы каралмаса, 

1 гыйнвардан үз кҿченҽ керҽ һҽм финанс елының 31 декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ була.  

Авыл җирлеге бюджеты турында карар билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аңа имза 

салынган кҿннҽн соң ун кҿннҽн соңга калмыйча рҽсми бастырып чыгарылырга 

(халыкка белдерелергҽ) тиеш.  

17. Авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнары авыл җирлеге бюджетының 

балансланган булуын һҽм бюджетка бҽйле хокукый мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга салу, 

бюджет процессын гамҽлгҽ ашыру, кытлык күлҽме, муниципаль бурыч күлҽме һҽм 

структурасы, авыл җирлегенең бюджет йҿклҽмҽлҽре үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн 

федераль законнарның һҽм Татарстан Республикасы законнарының үтҽлүен тҽэмин 

итҽ.  

18. Авыл җирлеге бюджеты керемнҽре Россия Федерациясенең бюджет 

законнары, салымнар һҽм җыемнар турында законнар һҽм бүтҽн тҿрле мҽҗбүри 

түлҽүлҽр турында законнар нигезендҽ формалаша.  

19. Авыл җирлеге бюджеты чыгымнары Россия Федерациясе Бюджет 

кодексында каралган формаларда гамҽлгҽ ашырыла.  

20. Федераль дҽүлҽт хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

хакимияте органнары вҽкалҽтлҽрен финанслау ҿчен авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру рҿхсҽт ителми, федераль законнарда һҽм Татарстан 

Республикасы законнарында билгелҽнгҽн очраклардан тыш.  

21. Муниципаль мҿлкҽт объектларына бюджет инвестициялҽре Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

  

73 статья. Муниципаль ихтыяҗлар ҿчен товарлар китертҥгҽ, эшлҽр 

башкаруга, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ заказлар урнаштыру 

  

1. Муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽтлҽр 

сатып алу «Дҽүлҽти һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен товарлар, 

эшлҽр, хезмҽтлҽр сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» 2013 елның 05 

апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽтлҽр 

сатып алу бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ түлҽнҽ. 
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74 статья. Авыл җирлеге гражданнарының ҥзара салым акчалары 

 

1. Гражданнарның үзара салым акчалары дигҽндҽ җирле ҽһҽмияттҽге конкрет 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү ҿчен гражданнар тарафыннан бер тапкыр түлҽнгҽн түлҽүлҽр 

аңлашыла. Гражданнарның үзара салым тҽртибендҽге түлҽүлҽренең күлҽме авыл 

җирлегендҽ (авыл җирлеге составына керүче торак пунктында) яшҽүче һҽммҽсе 

ҿчен зурлыгы буенча абсолют тигез итеп билгелҽнҽ, авыл җирлегендҽ (авыл җирлеге 

составына керүче торак пунктында) яшҽүчелҽрнең гомуми исҽбендҽ 30 

процентыннан артып китҽ алмый торган күлҽмдҽге аерым категория 

гражданнарыннан һҽм үзлҽре ҿчен түлҽүлҽр күлҽме киметелергҽ мҿмкин 

булганнардан тыш.  

2. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн бер тапкыр түлҽнҽ торган 

түлҽүлҽрне кертү һҽм файдалану мҽсьҽлҽлҽре җирле референдумда хҽл ителҽ.  

 

75 статья. Авыл җирлегенең алынган муниципаль бурычлары 

(муниципаль ҽҗҽте) 

  

1. Авыл җирлеге бюджетындагы кытлыкны финанслау һҽм ҽҗҽт йҿклҽмҽлҽрен 

каплау максатында авыл җирлеге федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эчке 

муниципаль ҽҗҽткҽ алып торуларны гамҽлгҽ ашырырга хокуклы.  

2. Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ авыл җирлеге Башкарма 

комитеты авыл җирлеге исеменнҽн муниципаль ҽҗҽткҽ алуны гамҽлгҽ ашыру 

хокукына ия була.  

3. Авыл  җирлеге бюджетында агымдагы финанс елы башына калган акчалар 

авыл җирлеге Советының хокукый актында билгелҽнҽ торган күлҽмдҽ агымдагы 

финанс елында вакытлы касса аермаларын каплау һҽм, авыл җирлеге бюджеты 

турында авыл җирлеге Советы карарында каралган очракларда, товарлар китертүгҽ, 

эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ авыл җирлеге исеменнҽн тҿзелгҽн, хисаплы 

финанс елында ҽлеге муниципаль контрактларның шартлары нигезендҽ түлҽнергҽ 

тиешле муниципаль контрактларны түлҽүгҽ күрсҽтелгҽн максатларга тотылмаган 

бюджет ассигнованиелҽренең калдык суммасыннан артмаган күлҽмдҽ бюджет 

ассигнованиелҽрен арттыруга юнҽлдерелергҽ мҿмкин. 

  

76 статья. Авыл җирлегенең җирле бюджетын ҥтҽҥ 

  

1. Авыл җирлегенең җирле бюджетын үтҽү Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Авыл җирлеге бюджеты кассаның бердҽм һҽм чыгымнарның ведомство 

буйсынуында торуы нигезендҽ үтҽлҽ. 

3. Авыл җирлеге бюджетын үтҽүнең касса хезмҽтлҽрен күрсҽтү, авыл җирлеге 

бюджетыннан акча алучыларның шҽхси счетларын ачу һҽм алып бару Россия 

Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Авыл җирлеге бюджетын үтҽү авыл җирлегенең ирекле бюджет исемлеге һҽм 

авыл җирлегенең касса планы нигезендҽ оештырыла. 
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77 статья. Бюджет хисаплылыгы.  

Авыл җирлеге бюджетын ҥтҽҥ турында еллык хисап 

 

1. Авыл җирлегенең бюджет хисаплылыгы еллык була.  

2. Авыл җирлегенең бюджет хисаплылыгы авыл җирлеге Башкарма комитеты 

тарафыннан бюджет акчаларының тиешле баш администраторларының ирекле 

бюджет хисаплылыгы нигезендҽ тҿзелҽ.  

3. Авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында еллык хисап авыл җирлеге Советы 

карары белҽн расланырга тиеш.  

4. Авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында еллык хисап аны авыл җирлеге 

Советына тапшырганчыга кадҽр тышкы тикшерүгҽ тиеш, ул бюджет акчаларының 

баш администраторларының бюджет хисаплылыгын тышкы тикшерүне һҽм авыл 

җирлеге бюджетын үтҽү турында еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.  

Авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында еллык хисапны тышкы тикшерү авыл 

җирлегенең Ревизия комиссиясе яки авыл җирлеге Советы тарафыннан авыл 

җирлеге Советы билгелҽгҽн тҽртиптҽ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы талҽплҽрен үтҽп гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Авыл җирлеге Башкарма комитеты, агымдагы финанс елының 1 апреленнҽн 

соңга калмыйча, аңа бҽялҽмҽ ҽзерлҽү ҿчен авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында 

хисап тапшыра. Авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында еллык хисапка бҽялҽмҽ 

ҽзерлҽү бюджет акчаларының баш администраторларының еллык бюджет 

хисаплылыгын тышкы тикшерү белешмҽлҽренҽ нигезлҽнеп, 1 айдан артмаган срокта 

уздырыла.  

6. Авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында еллык хисапка бҽялҽмҽ бер үк 

вакытта авыл җирлеге Башкарма комитетына юллап, авыл җирлеге Ревизия 

комиссиясенҽ тапшырыла.  

7. Ел саен, агымдагы финанс елының 1 маеннан соңга калмыйча, авыл җирлеге 

Башкарма комитеты авыл җирлеге Советына, хисаплы финанс елына авыл җирлеге 

бюджетын үтҽү турында авыл җирлеге Советы карары проектын, авыл җирлеге 

бюджетын үтҽү турында бүтҽн финанс хисаплылыгын һҽм Россия Федерациясенең 

бюджет законнарында каралган бүтҽн документларны теркҽп, хисаплы финанс 

елына авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында еллык хисап тапшыра.  

8. Авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында еллык хисапны карау нҽтиҗҽлҽре 

буенча авыл җирлеге Советы авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында еллык хисапны 

раслау турында яки кире кагу турында карар кабул итҽ.  

Авыл җирлеге Советы авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында еллык хисапны 

кире каккан очракта, ул тҿгҽл булмаган яки белешмҽлҽрне тулы булмаган күлҽмдҽ 

күрсҽтү фактларын бетерү һҽм 1 айдан артмаган срокта яңадан тапшыру ҿчен 

кайтарып бирелҽ.   

9. Авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында карарда, авыл җирлеге бюджетының 

гомуми керемнҽр, чыгымнар һҽм кытлык суммасын күрсҽтеп, хисаплы финанс 

елына авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында хисап раслана.  

Хисаплы финанс елы ҿчен авыл җирлеге бюджетын үтҽү турында авыл җирлеге 

Советы карарына аерым кушымталар белҽн түбҽндҽгелҽрнең күрсҽткечлҽре раслана:  
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бюджетларның керемнҽр классификациясе кодлары буенча авыл җирлеге 

бюджеты керемнҽренең;  

авыл җирлеге бюджеты керемнҽренҽ карый торган дҽүлҽт идарҽсе секторы 

операциялҽренең керем тҿрлҽре, керем тҿрчҽлҽре кодлары, классификациялҽре 

буенча авыл җирлеге бюджеты керемнҽренең;  

авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы буенча авыл 

җирлеге бюджеты чыгымнарының;  

бюджетлардагы чыгымнар классификациясенең бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре 

буенча авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының; 

бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының классификация кодлары буенча 

авыл җирлеге бюджетындагы кытлыкны финанслау чыганакларының;  

бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының тҿркемнҽре, тҿркемчҽлҽре, 

статьялары, тҿрлҽре кодлары буенча авыл җирлеге бюджетындагы кытлыкны 

финанслау чыганакларының;  

бюджетлардагы кытлыкны финанслау чыганакларына карый торган дҽүлҽт 

идарҽсе секторы операциялҽре классификациясенең. 

 

78 статья. Муниципаль финанс контроле 

  

1. Муниципаль финанс контроле Россия Федерациясе бюджет законнарының 

һҽм бюджетка бҽйле хокукый мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга салучы бүтҽн норматив 

хокукый актларның үтҽлүен тҽэмин итү максатларында гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль финанс контроле тышкы һҽм эчке, беренчел һҽм аннан соңгыга 

бүленҽ. 

2. Бюджетка бҽйле хокукый мҿнҽсҽбҽтлҽр ҿлкҽсендҽ тышкы муниципаль 

финанс контроле авыл җирлеге Ревизия комиссиясенең контроль эшчҽнлеге булып 

тора. 

3. Бюджетка бҽйле хокукый мҿнҽсҽбҽтлҽр ҿлкҽсендҽ эчке муниципаль финанс 

контроле авыл җирлеге Башкарма комитеты органнары (вазыйфаи затлары) булып 

торган муниципаль финанс контроле органнарының контроль эшчҽнлеге булып 

тора. 

4. Беренчел контроль авыл җирлеге бюджетын үтҽү барышында бюджетны 

бозуларны кисҽтү һҽм чиклҽү максатларында гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Аннан соңгы контроль үтҽлүенең законлы, исҽпкҽ алуның һҽм 

хисаплылыкның тҿгҽл булуын билгелҽү максатларында авыл җирлеге бюджетын 

үтҽү нҽтиҗҽлҽре буенча гамҽлгҽ ашырыла.  

 

XIV БҤЛЕК. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ УСТАВЫН КАБУЛ ИТҤ.  

ҼЛЕГЕ УСТАВКА ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ 

  

79 статья. Авыл җирлеге Уставы проектын ҽзерлҽҥ,  

ҽлеге Уставка ҥзгҽрешлҽр кертҥ тҽртибе 

  

1. Авыл җирлеге Уставы проекты, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында 

авыл җирлеге Советы карары проекты авыл җирлеге Советына авыл җирлеге 
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Башлыгы, авыл җирлеге Советы депутатлары, территориаль иҗтимагый үзидарҽ 

органнары, гражданнарның инициатив тҿркемнҽре тарафыннан кертелергҽ мҿмкин. 

2. Авыл җирлеге Уставы проектын, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында 

карар проектын ҽзерлҽү ҿчен авыл җирлеге Советы тарафыннан махсус комиссия 

тҿзелергҽ мҿмкин. Аталган комиссия эшендҽ катнашу ҿчен Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимияте органнары белгечлҽре, экспертлар чакырылырга мҿмкин. 

3. Авыл җирлеге Уставы проекты, авыл җирлеге Уставына үзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертү турында муниципаль хокукый акт проекты авыл җирлеге Уставын 

кабул итү, авыл җирлеге Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында 

мҽсьҽлҽне карау кҿненҽ кадҽр кимендҽ 30 кҿн калганчы аталган Устав проекты бер 

үк вакытта аталган муниципаль хокукый акт проекты буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ 

алуның авыл җирлеге Советы билгелҽгҽн тҽртибен, шулай ук аның хакта фикер 

алышуда гражданнарның катнашу тҽртибен бастырып (халыкка белдереп), рҽсми 

бастырып чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш. Авыл җирлеге Уставына 

Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы 

Конституциясе яки Татарстан Республикасы законнары нигезлҽмҽлҽрен ҽлеге 

Уставны ҽлеге норматив хокукый актларга туры китерү максатларында тҿгҽл 

тҽгъбирлҽү формасында үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, авыл җирлеге Уставына 

үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында муниципаль хокукый акт проекты буенча 

тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу тҽртибен, шулай ук аның хакта фикер алышуда 

гражданнарның катнашу тҽртибен рҽсми бастырып чыгару (халыкка белдерү) талҽп 

ителми. 

4. Авыл җирлеге Уставы, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында авыл 

җирлеге Советы карары проекты буенча аларны авыл җирлеге Советы утырышында 

карау алдыннан ҽлеге Устав нигезендҽ гавами тыңлаулар уздырыла, Уставка 

үзгҽрешлҽр фҽкать Уставта беркетелҽ торган җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне һҽм 

аларны хҽл итү вҽкалҽтлҽрен Россия Федерациясе Конституциясенҽ һҽм федераль 

законнарга туры китерү максатларында үзгҽрешлҽр кертелгҽн очраклардан тыш. 

  

80 статья. Авыл җирлеге Уставын кабул итҥ,  

ҽлеге Уставка ҥзгҽрешлҽр кертҥ тҽртибе 

  

1. Авыл җирлеге Уставы проектын, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында 

карар проектын карау авыл җирлеге Советы Регламенты нигезендҽ кимендҽ ике 

укылышта авыл җирлеге Советы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Авыл җирлеге Уставы проекты, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында 

карар проекты беренче укылышта кабул ителгҽннҽн соң, аталган проект авыл 

җирлеге Башлыгы тарафыннан авыл җирлеге Советы депутатларына, хокукый иҗат 

инициативасына хокуклы бүтҽн субъектларга тҿзҽтмҽлҽр кертү ҿчен җибҽрелҽ. 

3. Авыл җирлеге Уставы, Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында авыл җирлеге 

Советы карары авыл җирлеге Советына билгелҽнгҽн депутатлар исҽбендҽ ҿчтҽн ике 

ҿлеше күлҽмендҽ күпчелек тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ. 
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81 статья. Авыл җирлеге Уставының, ҽлеге Уставка ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

турында карарның ҥз кҿченҽ керҥ тҽртибе 

 

1. Авыл җирлеге Уставы, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында авыл 

җирлеге Советы карары, алар кабул ителгҽннҽн соң, авыл җирлеге Башлыгы 

тарафыннан федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт теркҽвенҽ алу ҿчен 

муниципаль берҽмлеклҽрнең уставларын теркҽү ҿлкҽсендҽге вҽкалҽтле федераль 

башкарма хакимият органына җибҽрелҽ.  

2. Авыл җирлеге Уставы, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында авыл 

җирлеге Советы карары, муниципаль берҽмлекнең контроль органын булдыруны 

күздҽ тотучы үзгҽрешлҽр аларны дҽүлҽт теркҽвенҽ алганнан соң рҽсми бастырып 

чыгарылырга (халыкка белдерелергҽ) тиеш һҽм рҽсми бастырып чыгарылганнан соң 

(халыкка белдерелгҽч) шунда ук үз кҿченҽ керҽ.  Ҽгҽр авыл җирлеге Башлыгы хҽл 

итүче тавыш хокукы белҽн авыл җирлеге Советы рҽисе вҽкалҽтлҽрен башкара икҽн, 

авыл җирлеге Башлыгы тавышы авыл җирлеге Уставын, авыл җирлеге Уставына 

үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында муниципаль хокукый акт кабул иткҽндҽ 

авыл җирлеге Советы депутаты тавышы кебек кабул ителҽ. 

3. Ҽлеге Уставка кертелгҽн, җирле үзидарҽ органнары структурасын, җирле 

үзидарҽ органнары арасындагы вҽкалҽтлҽрнең бүленешен үзгҽртҽ торган үзгҽрешлҽр 

һҽм ҿстҽмҽлҽр (Уставны федераль законнарга туры китерү, шулай ук җирле 

үзидарҽнең сайлаулы вазыйфаи затларының вҽкалҽтлҽрен, вҽкалҽтлҽре срогын, 

аларны сайлау тҽртибенҽ үзгҽрешлҽр кертелгҽн очраклардан тыш) ҽлеге Уставка 

аталган үзгҽрешлҽрне һҽм ҿстҽмҽлҽрне кертү турында муниципаль хокукый актны 

кабул иткҽн авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽренең срогы тҽмамлану белҽн үз кҿченҽ 

керҽ.   

    3.1. Ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр муниципаль хокукый акт белҽн 

кертелҽ, алар түбҽндҽгечҽ рҽсмилҽштерелергҽ мҿмкин: 

1) авыл җирлеге Советының аның рҽисе яки авыл җирлеге Башлыгы яисҽ авыл 

җирлеге Советы рҽисе вҽкалҽтлҽрен башкаручы авыл җирлеге Башлыгының берүзе 

генҽ имзалаган карары; 

2) авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителгҽн һҽм авыл җирлеге Башлыгы 

тарафыннан имзаланган аерым норматив хокукый акт. Бу очракта ҽлеге хокукый 

актка аны кабул итү турында авыл җирлеге Советы карары реквизитлары куела. 

Авыл җирлеге Советының мондый карарына ҽлеге Уставка кертелҽ торган 

үзгҽрешлҽрнең һҽм ҿстҽмҽлҽрнең үз кҿченҽ керүе турында күчеш нигезлҽмҽлҽрен 

һҽм (яки) нормаларын кертү рҿхсҽт ителми.  

4. Уставка кертелгҽн һҽм контроль орган булдыруны күздҽ тоткан үзгҽрешлҽр 

һҽм ҿстҽмҽлҽр ҽлеге статьяның 2 пунктында каралган тҽртиптҽ үз кҿченҽ керҽ. 

5. Авыл җирлеге Уставын федераль законга, Татарстан Республикасы законына 

туры китерү ҽлеге закон актларында билгелҽнгҽн срокта гамҽлгҽ ашырыла. Ҽгҽр 

федераль законда, Татарстан Республикасы законында аталган срок күрсҽтелмҽсҽ, 

авыл җирлеге Уставын федераль законга, Татарстан Республикасы законына туры 

китерү срогы тиешле федераль законның, Татарстан Республикасы законының үз 

кҿченҽ керү датасын, авыл җирлеге Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү 

турында муниципаль хокукый акт проектын рҽсми бастырып чыгару (халыкка 

consultantplus://offline/ref=53EA15832643C0B3C0283DA91AE3EFF2BC7B998A0C4A22DA2E4C144A13F53DB1495861EC41D15253FA347EABrBH
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белдерү) һҽм аның турында гавами тыңлауларда фикер алышу зарурлыгын исҽпкҽ 

алып, аның буенча гражданнарның тҽкъдимнҽрен, авыл җирлеге Советының 

утырышлар ешлыгын, мондый муниципаль хокукый актны дҽүлҽт теркҽвенҽ алу һҽм 

рҽсми бастырып чыгару (халыкка белдерү) срокларын исҽпкҽ алып билгелҽнҽ һҽм, 

кагыйдҽ буларак, алты айдан артып китҽргҽ тиеш түгел. 

6. Ҽлеге Уставны ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында 

муниципаль хокукый актта яңа редакциядҽ бҽян итү рҿхсҽт ителми. Бу очракта яңа 

Устав кабул ителҽ, ҽ элегрҽк гамҽлдҽ булган авыл җирлеге Уставы һҽм аңа 

үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында муниципаль хокукый актлар авыл 

җирлегенең яңа Уставы үз кҿченҽ кергҽн кҿннҽн башлап кҿчен югалткан дип 

таныла. 


