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“Кирельский авыл җирлеге Советы депутаты 

статусы турындагы Нигезләмә”не раслау турында  

 
  
         Кама Тамагы муниципаль районы Кирельский авыл җирлеге   Советы 

Регламенты нигезендә,  КАРАР КЫЛДЫ: 
  

          “Кирельский авыл җирлеге Советы депутаты статусы турындагы 

Нигезләмә”не  яңа редакциядә расларга (кушымта). 
 

 

1. 2006 елның 15 июлендәге “Кама Тамагы муниципаль районы Кирельский 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Советының 24 номерлы Карары үз көчен 

югалткан дип санарга. 

 

2. Әлеге Карарны муниципаль берәмлек территориясендә түбәндәге адреслар 

буенча махсус мәгълүмати стендларда бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә) : 
 

- Кирельский авылы, Гагарин урамы, 1 йорт (административ бина); 

- Кирельское авылы, Гагарин урамы, 14 йорт (“Раифа” кибете) 

- Кирельский авылы, Түбән Кама урамы, 6 йорт (китапханә); 

- Ишем авылы, Үзәк урамы, 10 йорт (авыл клубы); 

- Мордва Каратае авылы, Үзәк урам, 7 йорт (КФҮ бинасы) һәм       Татарстан 

 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга, шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Кама Тамагы муниципаль районының 

“Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.  
 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны авыл җирлеге Башлыгына 

йөкләргә. 

 

Кирельский авыл җирлеге Башлыгы, 

Кирельский авыл җирлеге Советы рәисе                            Ф. Я. Зиннәтуллин 

  



                                                                                              2019 елның 10апрелендәге 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль 

районы Кирельский авыл 

җирлеге Советының 107 

номерлы Карары белән 

            Расланган    

  

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Кирельский авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында 
Нигезләмә 

 

           Әлеге Нигезләмә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Кирельский авыл җирлеге Советы депутаты (алга таба - депутат) 

хокукларын һәм бурычларын билгели, үз вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда, төп 

хокукый һәм социаль гарантияләрне күздә тота. 
 

I Бүлек. Гомуми нигезләмәләр 

 

 1 маддә. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Кирельский авыл җирлеге Советы депутаты. 

 

      Депутат - Татарстан Республикасы Конституциясендә, Федераль Законда, 

Татарстан Республикасы законнарында һәм әлеге Нигезләмәдә каралган,Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельский авыл җирлеге 

Советында (алга таба - Совет) закон чыгару һәм башка вәкаләтләрне гамәлгә 

ашырырга вәкаләтле вәкил,Татарстан Республикасы Сайлау кодексы нигезендә 

сайланган халык вәкиле.  
 

  

2  маддә.  Депутат вәкаләтләре срогы 

 

Депутатның вәкаләтләре срогы, әлеге Нигезләмәнең 3 маддәсендә каралган 

очраклардан тыш, яңа чакырылыш Советы эшли башлаган көннән башлана һәм 

яңа чакырылыш Советы эшли башлаган көннән туктатыла.  
 

 3 маддә. Депутат вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату 

 

Депутат вәкаләтләре билгеләнгән очракларда вакытыннан алда туктатыла: 

 

1) үлем; 

2) үз теләге белән отставкага китүләр; 

3) суд тарафыннан хокуктан файдалануга сәләтсез яисә чикләнгән эшкә сәләтсез 

дип тану; 

4) суд тарафыннан вафат булган дип танылу яисә билгесез юк дип белдерелү; 

5) хөкемнең  гаепләү карарының законлы көченең мөнәсәбәтенә керүе;   

 

Россия Федерациясеннән даими яшәү урынына чыгу; 



 

         Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дәүләте гражданлыгы 

туктатылу - Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы, аның 

нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, чит ил дәүләт 

гражданын сатып алырга яисә аларга яшәү төрен яисә Россия Федерациясенең 

халыкара килешүе катнашучысы булмаган чит ил дәүләте территориясендә даими 

яшәү хокукын раслаучы башка документ алырга хокуклы, аның нигезендә чит ил 

гражданы, чит ил дәүләте гражданлыгы булган Россия Федерациясе гражданы, 

җирле үзидарә органнарына сайланырга хокуклы; 

сайлаучылар бәяләмәсенә; 

 

 җирле үзидарәнең тиешле органы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату; 

 

хәрби хезмәткә яки аны альтернатив граждан хезмәтенә алмаштыруга җибәрү; 

 

федераль законнарда билгеләнгән башка очракларда; 

 

 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль законнарда, 

2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы “Коррупциягә каршы көрәш 

турында”гы Федераль законда, 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы 

“Дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнары 

аларның керемнәренә туры килүен контрольдә тоту турында”гы, 2013 елның 7 

маендагы 79-ФЗ номерлы “Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан 

чит ил банкларында чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан 

файдалануны тыю турында”гы  Федераль закон чикләүләр, тыюлар, бурычларны 

үтәмәүләр. 

 

      Әлеге маддәнең 1 өлешендәге 1-7, 10 һәм 11 пунктларында күрсәтелгән 

очракларда депутат вәкаләтләрен туктату турындагы Карар депутат вәкаләтләрен 

туктату көне билгеләнә торган Совет тарафыннан кабул ителә. 

  

       Әлеге маддәнең 1 өлешендәге 8 пунктында каралган очракта, депутат 

вәкаләтләре депутатны чакыртып алу буенча тавыш бирү нәтиҗәләрен рәсми 

бастырып чыгару көненнән туктатыла. 

  

        Әлеге маддәнең 1 өлешендәге 9 пунктында каралган очракта, депутат 

вәкаләтләре Совет вәкаләтләрен вакытыннан алда туктатылган көннән туктатыла. 
  
 

4 маддә. Депутат таныклыклары һәм күкрәк билгеләре 

 

      Депутатның Совет депутатының шәхесен һәм вәкаләтләрен раслаучы төп 

документ, шулай ук үз вәкаләтләре вакыты дәвамында файдалана торган күкрәк 

билгесе бар. 

 

      Депутат таныклыгын Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына, 

җирле үзидарә органнарына тоткарлыксыз йөрү хокукы бирә торган документ, 



шулай ук милек формасына бәйсез рәвештә җирле бюджет акчалары хисабына 

финанслана торган яки салым һәм мәҗбүри түләүләр түләү буенча ташламалар 

булган яки гамәлгә куючылар сыйфатында җирле үзидарә органнарына 

тоткарлыксыз йөрү хокукы бирә торган документ булып тора. 
  

5 маддә. Депутатның үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру шартлары 

 

       Депутат депутат эшчәнлеген турыдан-туры булмаган нигездә гамәлгә ашыра, 

устав белән билгеләнгән очраклардан тыш үзенең депутат эшчәнлеген төп эш 

урыны буенча хезмәт һәм хезмәт вазыйфаларын башкару белән берләштерә. 

 

       Советта вазыйфалар буенча даими профессиональ нигездә эшләүче депутатлар 

Совет тарафыннан, Совет Регламентында билгеләнгән тәртиптә, аларның язма 

гаризалары нигезендә сайлана. 
  
 6  маддә. Депутат эшчәнлеге формалары 

 

Депутат эшчәнлеге формалары булып түбәндәгеләр тора:  

а) Совет утырышларында катнашу; 

 

 б) Совет комиссияләре эшендә катнашу; 

 

в) парламент тыңлауларында катнашу;  

 

г) Совет Карарлары проектларын кертү;  

 

д) депутат таләбе кертү; 

 

е) дәүләт хакимияте органнарына, җирле органнарга, җирле үзидарә органнарына, 

иҗтимагый берләшмәләргә һәм аларның вазыйфаи затларына тәкъдимнәр кертү; 

 

 ж) дәүләт хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының вазыйфаи 

затларына, оештыру-хокукый формасына, иҗтимагый берләшмәләргә муниципаль 

берәмлек алып бару предметларына кертелгән мәсьәләләр буенча мөрәҗәгать итү; 

 

з) тиешле вазыйфаи затларга гражданнар хокукларын бозуга кичекмәстән юл 

куймау буенча чаралар күрү таләбе белән мөрәҗәгать итү; 

 

и) ул вәкиле булган округ халкы - сайлаучылар белән эшләү; 

 

к) депутат берләшмәләре - фракцияләр һәм депутат төркемнәре эшендә катнашу; 

 

 л) җирле референдумнарны, ачык тыңлауларны, җыелышларны, 

конференцияләрне  һәм гражданнарның сораштыруларын оештыруда һәм 

үткәрүдә катнашу; 

 

м) территориаль иҗтимагый үзидарә оештыруда катнашу. 

 



    Депутат эшчәнлеге шулай ук федераль законнарда, Татарстан Республикасы 

Конституциясендә, Татарстан Республикасының башка законнарында һәм Совет 

турындагы Нигезләмәдә каралган башка рәвешләрдә дә гамәлгә ашырылырга 

мөмкин. 

7 маддә. Депутатның сайлаучылар белән үзара мөнәсәбәтләре 

 

       Депутат сайлау округы сайлаучылары, шулай ук сайлаучылар, предприятие, 

оешмалар, дәүләт һәм башка органнар коллективлары белән элемтәдә тора. 

 

       Депутат сайлаучыларның мөрәҗәгатьләрен карый, гражданнарны кабул итә, 

дәүләт хакимиятенең тиешле органнарына, җирле үзидарә органнарына һәм 

иҗтимагый берләшмәләргә тәкъдимнәр кертә, шулай ук айга бер тапкырдан да 

ким булмаган санда сайлаучыларны кабул итә. 

 

      Депутат сайлаучыларга алар белән очрашу вакытында, шулай ук массакүләм 

мәгълүмат чаралары аша үз эшчәнлекләре турында хәбәр итә. 

 

      Депутат сайлаучыларның хокукларын, ирекләрен һәм законлы мәнфәгатьләрен 

тәэмин итү буенча чаралар күрә: 

 

- алардан кергән тәкъдимнәрне, шикаятьләрне карый, үз вәкаләтләре чикләрендә 

андагы мәсьәләләрне дөрес хәл итәргә ярдәм итә; 

 

- гражданнарны кабул итә; 

 

- иҗтимагый фикерне өйрәнә һәм кирәк булганда дәүләт хакимиятенең тиешле 

органнарына, җирле үзидарә органнарына тәкъдимнәр кертә. 

 

 5. Депутатның сайлаучылар белән очрашулары махсус билгеләнгән урыннарда, 

шулай ук ишегалды территорияләрендә, аларны үткәрү тормыш тәэмин итү 

объектлары, транспорт яки социаль инфраструктура, элемтә, җәяүлеләр хәрәкәтен 

һәм (яки) транспорт чаралары эшчәнлеген бозу яки гражданнарның торак 

урыннарына яки транспорт яки социаль инфраструктура объектларына үтеп керү 

мөмкинлеге булмау шарты белән үткәрелә. Татарстан Республикасы Башкарма 

хакимияте органнарына яисә җирле үзидарә органнарына мондый очрашулар 

турында хәбәр итү таләп ителми. Шул ук вакытта депутат күрсәтелгән органнарга 

аларны үткәрү датасы һәм вакыты турында алдан хәбәр итәргә хокуклы. 

  

       Депутатлар сайлаучылар белән очрашулар үткәрү өчен махсус билгеләнгән 

урыннар, шулай ук җирле үзидарә органнары тарафыннан сайлаучылар белән 

очрашулар үткәрү өчен бирелә торган урыннар исемлеге һәм аларны бирү тәртибе 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельский авыл 

җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан билгеләнә. 

 

     Депутатның сайлаучылар белән ачык  чара рәвешендә очрашулары 

җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турында 

Россия Федерациясе законнары нигезендә үткәрелә. 
 



 
 

8 маддә.  Депутат тарафыннан депутат этикасы кагыйдәләрен үтәү 

 

Депутат депутат депутат этикасы кагыйдәләрен үтәргә тиеш: 

Совет билгеләгән ачык чыгышлар кагыйдәләрен үтәргә тиеш; 

 

 депутат эшчәнлеге белән бәйле булмаган максатларда, Федераль закон нигезендә 

депутат вазыйфаларын башкару белән бәйле рәвештә аңа билгеле булган 

конфиденциаль характердагы мәгълүматка кертелгән мәгълүматларны игълан 

итәргә һәм кулланмаска; 

 

җирле үзидарә органнарының, оешмаларның, вазыйфаи затларның, муниципаль 

хезмәткәрләрнең һәм гражданнарның шәхсән яисә аның якын туганнарына 

кагылышлы мәсьәләләрне хәл иткәндә, эшчәнлегенә йогынты ясау өчен депутат 

статусыннан файдаланмаска; 

 

депутат вазыйфаларын объектив башкаруда шик уята алырлык үз-үзеңне тотудан 

тыелып торырга, шулай ук аның абруена яки Совет абруена зыян китерә алырлык 

низаглы хәлләрдән качарга кирәк; 

   

вазыйфаи бурычларны үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә 

ала торган шәхси кызыксынучанлык барлыкка килгәндә, муниципаль норматив 

хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә хәбәр итәргә, шулай ук мондый 

конфликтны булдырмый калу яки җайга салу буенча чаралар күрергә тиеш. 

  

 2. Депутат этикасы бозылган очракта, депутатның Совет кушуы буенча тәртибе 

турындагы мәсьәлә тиешле комиссия тарафыннан карала. 

 

 

II бүлек. Депутат эшчәнлеге гарантияләре 
 

8 маддә.  Депутат тарафыннан депутат этикасы кагыйдәләрен үтәү 

 

Депутат депутат депутат этикасы кагыйдәләрен үтәргә тиеш: 

Совет билгеләгән ачык чыгышлар кагыйдәләрен үтәргә тиеш; 

 

 депутат эшчәнлеге белән бәйле булмаган максатларда, Федераль закон нигезендә 

депутат вазыйфаларын башкару белән бәйле рәвештә аңа билгеле булган 

конфиденциаль характердагы мәгълүматка кертелгән мәгълүматларны игълан 

итәргә һәм кулланмаска; 

 

җирле үзидарә органнарының, оешмаларның, вазыйфаи затларның, муниципаль 

хезмәткәрләрнең һәм гражданнарның шәхсән яисә аның якын туганнарына 

кагылышлы мәсьәләләрне хәл иткәндә, эшчәнлегенә йогынты ясау өчен депутат 

статусыннан файдаланмаска; 

 



депутат вазыйфаларын объектив башкаруда шик уята алырлык үз-үзеңне тотудан 

тыелып торырга, шулай ук аның абруена яки Совет абруена зыян китерә алырлык 

низаглы хәлләрдән качарга кирәк; 

   

вазыйфаи бурычларны үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә 

ала торган шәхси кызыксынучанлык барлыкка килгәндә, муниципаль норматив 

хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә хәбәр итәргә, шулай ук мондый 

конфликтны булдырмый калу яки җайга салу буенча чаралар күрергә тиеш. 

  

 2. Депутат этикасы бозылган очракта, депутатның Совет кушуы буенча тәртибе 

турындагы мәсьәлә тиешле комиссия тарафыннан карала. 

 

 

II бүлек. Депутат эшчәнлеге гарантияләре 

 

10 маддә.  Депутат бурычлары 

 

Депутат бурычлы: 

 

үз эшчәнлеген гамәлгә ашырганда, Россия Федерациясе Конституциясен, федераль 

законнарны, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасы 

законнарын, Кама Тамагы муниципаль районының Кирельский авыл җирлеге 

Уставын, башка муниципаль хокукый актларны үтәү; 

  

гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен саклауны тәэмин итү; 

даими рәвештә, айга бер тапкырдан да ким булмаган санда сайлаучыларны кабул 

итү; 

оештыру-хокукый формасына, иҗтимагый берләшмәләргә, дәүләт хакимияте 

органнарына, җирле үзидарә органнарына бәйсез рәвештә гражданнарның, 

оешмаларның мөрәҗәгатьләрен вакытында карап тикшерү һәм аларга үз 

компетенциясе чикләрендә җавап бирү; 

  

сайлаучылар алдында турыдан-туры очрашуларда хисап тоту, шулай ук аларның 

эше турында массакүләм мәгълүмат чаралары аша елга бер тапкырдан да ким 

булмаган хәбәр итү; 

 

депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле чикләүләрне үтәү; 

 

дәүләт һәм башка закон белән саклана торган серне саклау, шулай ук депутат 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә аңа билгеле булган гражданнарның 

шәхси тормышына, намусына һәм абруена кагылышлы мәгълүматларны 

белдермәү; 

  

ел саен хисап елыннан соң килүче елның 30 апреленнән дә соңга калмыйча 

үзләренең керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 

балаларының керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру; 



 

2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы "Коррупциягә каршы көрәш 

турында"гы Федераль закон һәм башка Федераль законнар белән билгеләнгән 

чикләүләрне, тыюларны үтәү, бурычларны үтәү. 

 

2. Депутат үзенә йөкләнгән федераль законнар, Татарстан Республикасы 

законнары, муниципаль берәмлек Уставы һәм башка муниципаль хокукый актлар 

белән башка бурычларны башкара. 
 

11 маддә. Депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле чикләүләр 

 

1. үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутат алмый 

хокуклы түгел: 

 

1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле 

булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга (билгеләнгән тәртиптә теркәлгән 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Советы идарәсендә, 

муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, 

профсоюзта катнашудан тыш, съездда (конференциядә) яки башка иҗтимагый 

оешманың гомуми җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларында, күчемсез милекчеләр иптәшлегендә катнашудан тыш), Россия 

Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә 

оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш; 

  

муниципаль берәмлек идарә органнарында һәм Ревизия комиссиясендә 

муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен, гамәлгә куючы (акционер) түләүсез 

нигездә тәкъдим итү, муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә 

булган оешмалар яки идарә итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә (устав 

капиталында катнашу өлешләре); федераль законнарда каралган башка очраклар; 

  

2) укытучы, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш, башка түләүле эшчәнлек 

белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылар, фәнни һәм башка иҗади 

эшчәнлек, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе яисә Россия 

Федерациясе законнары белән башкасы каралмаган булса, чит ил дәүләтләре, 

халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган 

затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый; 

  

3) Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе яисә Россия Федерациясе законнары 

белән башкасы каралмаган булса, идарә итү органнары, попечительләр яки күзәтү 

советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган оешмаларның 

һәм Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган структур бүлекчәләрнең 

башка органнары составына керү; 

  

4) граждан, административ яки җинаять эше яисә административ хокук бозу 

турындагы эш буенча яклаучы яисә вәкил буларак (законлы вәкиллектән тыш) 

катнашырга.  



 

2. Депутат 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы “Коррупциягә каршы 

көрәш турында”гы Федераль закон, 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы 

“Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының 

аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында”гы Федераль закон, 

2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы “Аерым категорияләрдәге затларның 

счетларын (кертемнәрен) ачуны һәм саклауны тыю турында " Федераль закон, чит 

ил банкларында акча чараларын һәм кыйммәтле әйберләрен саклау, Россия 

Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан, чит ил финанс 

инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану. 

  

12 маддә. Депутат  запросы 

 

      Депутат Совет утырышларында Кама Тамагы муниципаль районы Кирельский 

авыл җирлеге башлыгына, җирле үзидарә органнары җитәкчеләренә, Совет 

компетенциясенә керә торган мәсьәләләр буенча төзелә яисә сайлана торган башка 

органнар җитәкчеләренә һәм үз депутат эшчәнлеге мәсьәләләре буенча 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

  

    Депутат таләбе язма яисә телдән кертелә һәм рәислек итүче тарафыннан игълан 

ителә. 

  

     Депутат таләбе җибәрелгән Орган яисә вазыйфаи зат аңа телдән (Совет 

утырышында) җавап яисә язма рәвештә, аны алган көннән соң 15 көннән дә соңга 

калмыйча яисә Совет билгеләгән башка вакытта бирергә тиеш. Җавап органның 

җитәкчесе яки депутат таләбе җибәрелгән вазыйфаи зат яки аның вазыйфаларын 

вакытлыча башкаручы тарафыннан имзаланырга тиеш.  

        Сорауның инициаторы сорауда куелган мәсьәләләрне карауда турыдан-туры 

катнашырга хокуклы. Аларны карау көне турында запрос инициаторы алдан, әмма 

тиешле орган утырышы көненә кадәр өч көннән дә соңга калмыйча хәбәр ителергә 

тиеш. 
 

 13 маддә. Депутатның вазыйфаи затлар тарафыннан беренче чиратта кабул 

итүгә хокукы 

 

     Депутат үз эшчәнлеге мәсьәләләре буенча милек формасына бәйсез рәвештә 

җирле үзидарә органнарының, оешмаларның җитәкчеләре һәм башка вазыйфаи 

затлары тарафыннан беренче чиратта кабул итү хокукына ия. 
 

14 маддә. Депутатның мәгълүмат алу һәм тарату хокукы 

 

    Советның вазыйфаи затлары Совет Регламентында билгеләнгән тәртиптә 

депутат Советына кергән документларны тәэмин итәләр. 

 

       Депутатның эшчәнлеге белән бәйле мәсьәләләр буенча дәүләт хакимияте 

органнарына, җирле үзидарә органнарына, иҗтимагый берләшмәләргә һәм 

оешмаларга мөрәҗәгать иткәндә күрсәтелгән органнар, берләшмәләрнең һәм 

оешмаларның вазыйфаи затларына җавапсыз (ә өстәмә материаллар алу кирәк 



булганда - мөрәҗәгать алынган көннән алып 30 көннән дә соңга калмыйча) җавап 

бирә һәм соратып алына торган документлар яки белешмәләр бирә. 

 

      Әгәр өстәмә тикшерү үткәрергә яки әлеге маддәнең 2 пунктында күрсәтелгән 

өстәмә материалларны юкка чыгарырга кирәк икән, вазыйфаи затлар бу хакта 

мөрәҗәгать иткән Совет депутатына хәбәр итәргә тиеш. 

 

     Депутат үз эшчәнлеге мәсьәләләре буенча массакүләм мәгълүмат чараларында 

чыгыш ясарга хокуклы. 
  
 

15 маддә.  Депутатка имгәнү яки сәламәтлегенә башка зыян килү аркасында 

хезмәткә сәләтлелекне югалтуга китергән өчен компенсация. Депутат 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру белән бәйле рәвештә, аңа зыян килгән, яки хезмәттә 

сәләтлелеген югалтуга китергән   башка җәрәхәтләр алган очракта,  Совет 

депутатка акчалата компенсация түләү турында Карар кабул итәргә хокуклы. 
 
 
 
 
 


