
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Югары Мактама авыл Советы

КАРАРЫ

6 май 2019 ел № 53

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Югары Мактама 
авыл Советыньщ 2006 ел 26 
апрелендэге №15-3 «Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Югары Мактама авыл Советы 
депутаты статусы турында Нигезлэмэ 
хакында» гы карарына узгэрешлэр 
керту турында

2003 елньщ 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ 
оештыруньщ гомуми принциплары турында» №131-Ф3 Федераль закон, 2008 елньщ 
25 декабрендэге «Коррупциягэ карты керэш турында» №273-Ф3 Федераль закон, 
2004 елньщ 28 июлендэге «Татарстан Республикасында ж;ирле узидарэ турында» 
№45-ТРЗ Татарстан Республикасы законы, 2018 елньщ 22 декабрендэге «Татарстан 
Республикасында муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы депутаты, ж;ирле 
узидарэнен сайланулы органы эгъзасы, ж;ирле узидарэнец сайланулы вазифаи заты 
вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру гарантиялэре турында» Татарстан Республикасы 
Законыньщ 2 нче статьясына узгэрешлэр керту турында №113-TP3 нигезендэ

Югары Мактама авыл Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Югары Мактама авыл 
Советыньщ 2006 елньщ 26 апрелендэге №15-3 «Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Югары Мактама авыл Советы депутаты статусы турында 
Нигезлэмэ хакында»гы карарына (Элмэт муниципаль районы Югары Мактама авыл 
Советыньщ 2013 елньщ 26 июнендэге №65, 2013 елньщ 20 декабрендэге №75, 2015 
елньщ 27 февралендэге №106, 2016 елньщ 18 февралендэге №16, 2017 елньщ 19 
декабрендэге №74, 2018 елньщ 17 июлендэге №41 карарлары белэн кертелгэн 
узгэрешлэрне исэпкэ алып) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1.6 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1. Депутат узенец сайлау округы сайлаучылары белэн, шулай ук аньщ сайлау 

округы территориясендэ урнашкан предприятие, оешмалар, дэулэт Иэм башка 
органнар коллективлары белэн элемтэдэ тора.

2. Депутат сайлаучылар алдында ж;аваплы Иэм алар алдында хисап тота.
3. Депутат сайлаучылар алдында уз эшлэре турында елга бер тапкыр хисап 

тота, аларга >к;ирлек Советы эше турында даими хэбэр итэ, шулай ук айга бер 
тапкыр сайлаучыларны кабул итэ.

4. Депутатньщ сайлаучылар белэн очрашулары махсус билгелэнгэн урыннарда 
яки ишегалды территориялэрендэ, аларны уткэру тормыш тээмин иту объектлары, 
транспорт яки социаль инфраструктура, элемтэ, >к;эяулелэр хэрэкэтен Иэм (яки) 
транспорт чаралары эшчэнлеген бозу, гражданнарньщ торак урыннарына, 
транспорт, социаль инфраструктура объектларына керу мемкинлегенэ комачаулык 
тудырмый торган урыннарда уткэрелэ. >Цирле узидарэ органнарына мондый 
очрашулар турында хэбэр иту талэп ителми. Шул ук вакытта депутат курсэтелгэн 
органнарга аларны уткэру датасы h9M вакыты турында алдан хэбэр итэргэ хокуклы.



5. Депутатныц сайлаучылар белэн гавами чара рэвешендэ очрашулары 
>кыелышлар, митинглар, демонстрациялэр, урамда йерулэр Нэм пикетлар турында 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ уткэрелэ.

6. Депутат уз сайлаучыларыныц хокукларын, ирекпэрен Нэм законлы 
мэнфэгатьлэрен тээмин иту буенча чаралар курэ: алардан кергэн тэкъдимнэрне, 
гаризаларны Нэм шикаятьлэрне карый, уз вэкалэтлэре чикпэрендэ андагы 
мэсьэлэлэрне дерес хэл итэргэ ярдэм итэ; кабул итэ; иж;тимагый фикерне ейрэнэ 
Иэм кирэк булганда дэулэт хакимиятенец тиешле органнарына, >к;ирле узидарэ 
органнарына Иэм иж;тимагый берлэшмэлэргэ тэкъдимнэр кертэ.»;

1.2. 8 статьяны редакциядэ бэян итэргэ:
"Уз эшчэнлеге мэсьэлэлэре буенча депутат ж;ирлек территориясендэ 

ж;ирлектэге ж;ирле узидарэ органнарыныц вазифаи затлары тарафыннан беренче 
чиратта кабул иту хокукына ия.»

1.3. 14 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1. Депутат вэкалэтлэре билгелэнгэн очракпарда вакытыннан алда туктатыла:
1) улем;
2) уз телэге белэн отставкага китулэр;
3) суд тарафыннан эшкэ сэлэтсез яисэ чикле кулэмдэ эшкэ сэлэтсез дип тану;
4) суд тарафыннан вафат булган яки билгесез рэвештэ юкка чыккан дип 

танылу;
5) судньщ гаеплэу карары законлы кеченэ керуе;
6) даими яшэу урынына Россия Федерациясеннэн читкэ чыгу;
7) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит ил дэулэте гражданлыгын 

туктату - Россия Федерациясе халыкара шартнамэсендэ катнашучы, аныц нигезендэ 
чит ил гражданы ж;ирле узидарэ органнарына сайланырга, чит ил дэулэт 
гражданлыгын алырга, яшэу тере яисэ Россия Федерациясенец халыкара килешуе 
катнашучысы булмаган чит ил дэулэте территориясендэ даими яшэу хокукын 
раслаучы башка документ нигезендэ чит ил гражданы, чит ил дэулэте гражданлыгы 
булган Россия Федерациясе гражданы, ж;ирле узидарэ органнарына сайланырга 
хокуклы;

8) сайлаучылар менэсэбэтенэ бэйле рэвештэ;
9) ж;ирлек Советы вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату;
10) хэрби хезмэткэ яисэ аны алмаштырган альтернатив гражданлык хезмэтенэ 

>к;ибэру;
11) «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 

турында» Федераль законный 35 статьясыньщ 5 нче елеше нигезендэ муниципаль 
районный вэкиллекле органын формалаштыру тэртибен узгэрту.

12) «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми 
принциплары турында» Федераль законда Иэм башка федераль законнарда 
билгелэнгэн башка очракларда.

2. Ж^ирлек Советы депутаты вэкалэтлэрен туктату турындагы карар элеге 
статьяныц 1-7, 10 Иэм 11 пунктларында курсэтелгэн очракларда, вэкалэтлэрне 
вакытыннан алда туктату ечен нигез барлыкка килгэн кеннэн соц 30 кеннэн дэ соцга 
калмыйча, эгэр бу нигез >к;ирлек Советы утырышлары арасында булса, элеге нигез 
барлыкка килгэн кеннэн еч айдан да соцга калмыйча, ж;ирлек Советы тарафыннан 
кабул ителэ.

Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы Премьер- 
министры), ж;ирлек Советы депутаты вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату 
турында гариза белэн мерэжэгать иткэн очракта, вэкалэтлэрне вакытыннан алда 
туктату ечен нигез барлыкка килу кене булып элеге гариза ж;ирлек Советына кергэн 
кен тора.

3. >Цирлек Советы депутаты вэкалэтлэре, элеге статьяныц 1 елеше 8
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пунктында каралганча, ж;ирлек Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш биру 
нэтиж;элэрен рэсми бастырып чыгару кененнэн туктатыла.

4. >Цирлек Советы депутаты вэкалэтлэре элеге статьяньщ 1 елеше 9 пунктында 
каралганча, ж;ирлек Советы вэкалэтлэре туктатылган кеннэн туктатыла.»

1.4. 15 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1. Депутат бурычлы:
1) уз эшчэнлеген гамэлгэ ашырганда Россия Федерациясе Конституциясен, 

Федераль законнарны, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан 
Республикасы законнарын, ж;ирлек Уставын, башка муниципаль хокукый актларны 
утэргэ;

2) гражданнарньщ хокукларын Иэм законлы мэнфэгатьлэрен утэуне Иэм 
яклауны тээмин иту;

3) сайлаучыларны даими кабул итэргэ, эмма айга бер тапкырдан да ким тугел;
4) оештыру-хокукый формасына, иж;тимагый берлэшмэлэргэ, дэулэт хакимияте 

органнарына, ж;ирле узидарэ органнарына бэйсез рэвештэ гражданнарньщ, 
оешмаларньщ мерэ>кэгатьлэрен вакытында карап тикшеру Иэм аларга уз 
компетенциясе чиклэрендэ >к;авап биру;

5) елга бер тапкыр сайлаучылар белэн очрашуларда хисап тоту;
6) 2008 елньщ 25 декабрендэге "Коррупциягэ каршы керэш турында” №273-Ф3 

Федераль закон, 2012 елньщ 3 декабрендэге «Дэулэт вазифаларын билэуче 
затларньщ Иэм башка затларньщ чыгымнарын аларньщ керемнэренэ туры килуен 
тикшереп тору турында" №230-Ф3 Федераль закон, 2013 елньщ 7 маендагы «Аерым 
категориялэрдэге затларньщ счетларын (кертемнэрне) ачуны Иэм ия булуны тыю 
турында" №79-ФЗ Федераль закон, "Россия Федерациясе территориясеннэн читтэ 
урнашкан чит ил банкпарында акча Иэм кыйммэтле эйберлэр саклауны тыю, чит ил 
финанс инструментларына ия булу Иэм куллану турында"гы законнарда каралган 
чиклэулэрне тыю;

7) дэулэт h9M башка закон белэн саклана торган серне сакларга, шулай ук 
депутат вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруга бэйле рэвештэ ана билгеле булган 
гражданнарньщ шэхси тормышына, намусына, абруена кагылышлы мэгълуматларны 
белдермэскэ.

2. Депутат узенэ йекпэнгэн федераль законнар, Татарстан Республикасы 
законнары, ж;ирлек Уставы Иэм башка муниципаль хокукый актлар белэн 
билгелэнгэн башка бурычларны ути.»

1.5. 17 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1. Депутат хокуклы тугел:
1) депутат вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруга бэйле физик Иэм юридик затлардан 

булэклэр (булэклэр, акчалата булэк, ссудалар, хезмэтлэр курсэту, кунел ачу, ял иту, 
транспорт чыгымнары ечен тулэу Иэм башка булэклэр) алырга;

2) гамэлгэ ашырыла торган вэкалэтлэр чиклэрендэ аерым сэяси партиялэр, 
сайлау берлэшмэлэренэ, шулай ук аерым кандидатларга Татарстан Республикасы 
дэулэт хакимияте органнарына, >к;ирле узидарэ органнарына сайлауларда 
естенлеклэр тээмин итуче карарлар кабул итэргэ;

3) уз вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру процессында, шул исэптэн ж;ирле бюджет 
акчалары хисабына финанс ташламалары Иэм гарантиялэр биргэндэ, депутат 
милкендэ булган аерым затларга Ьэм оешмаларга (акциялэр пакетлары) яисэ аньщ 
эгъзасы булган яисэ Устав (склад) капиталында катнашучы аерым затларга Ьэм 
оешмаларга естенлек бирергэ;

4) депутат вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруга бэйле командировкаларга, Россия 
Федерациясенен халыкара шартнамэлэре нигезендэ яисэ федераль дэулэт 
хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары, ж;ирле 
узидарэ органнары белэн чит ил партнерлары арасында килешулэр нигезендэ
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гамэлгэ ашырыла торган командировкалардан тыш, физик Иэм юридик затлар 
хисабына барырга.

2. Депутат 2003 елньщ 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ 
оештыруньщ гомуми принциплары турында" №131-Ф3 Федераль закон белэн 
билгелэнгэн очракпардан тыш, башка муниципаль берэмлекнен вэкиллекле органы 
депутаты яисэ башка муниципаль берэмлекнец сайланулы вазифаи заты 
вэкалэтлэрен бер ук вакытта башкара алмый.

3. Уз вэкалэтлэрен даими нигездэ башкаручы депутат хокуклы тугел:
1) дэулэт хакимияте органнарында Иэм ж;ирле узидарэ органнарында башка 

вазифаларны башкару;
2) эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхси яки ышанычлы затлар аша шегыльлэну, 

коммерция оешмасы белэн яки коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ 
катнашу (сэяси партия идарэсендэ катнашудан тыш); съездда (конференция) яки 
башка ищимагый оешма, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, 
яшелчэчелек, дача кулланучылар кооперативлары, кучемсез милекчелэр 
ширкэтлэре гомуми ж;ыелышында катнашу; курсэтелгэн коммерциячел булмаган 
оешмалар белэн идарэ итудэ (сэяси партиядэн тыш), федераль законнарда 
каралган очраклардан тыш, Россия Федерациясе законнары нигезендэ ж;ирле 
узидарэ органы исеменнэн гамэлгэ ашырыла торган очраклардан тыш, Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ эшкэ алучы (эш бируче) вэкиле рехсэтеннэн бер 
ук башкарма орган буларак яисэ аларньщ коллегиаль идарэ органнары составына 
эшкэ алучы (эш бируче) вэкиле рехсэте белэн тулэусез нигездэ оешма белэн идарэ 
итудэ катнашу; федераль законнарда каралган башка очраклар;

3) укыту, фэнни яки башка иж;ат эшчэнлегеннэн тыш, башка терле тулэуле 
эшчэнлек белэн шегыльлэнергэ. Шул ук вакытта, эгэр башкасы Россия Федерациясе 
халыкара килешуе яки Россия Федерациясе закончалыклары белэн куздэ 
тотылмаганда, укыту, фэнни Ьэм башка и>к;ат эшчэнлеге бары тик чит дэулэтлэр, 
халыкара Иэм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары яки гражданлыгы булмаган 
затлар средстволары хисабына финанслана алмый;

4) федераль законнар белэн башкасы каралмаган булса, ж;ирле узидарэ 
органнарында еченче затлар эшлэре буенча ышанып яисэ башка вэкиллэр булырга;

5) хезмэт эшчэнлеге ечен генэ билгелэнгэн мэгълуматны, матди-техник, 
финанс Ьэм мэгълумати тээмин ителеш чараларын кирэк булмаган максатларда 
кулланырга;

6) Авыл ж;ирлеге башлыгы вазифасын билэуче зат буларак публикациялэр Иэм 
чыгыш ясаган ечен гонорарлар алырга;

7) Россия Федерациясе законнары белэн каралмаган вазифаи бурычларны 
утэугэ бэйле рэвештэ Россия Федерациясе законнарында каралмаган булэклэулэр 
(ссуда, акчалата Иэм башка булэклэр, хезмэт курсэтулэр, куцел ачу, ял иту, 
транспорт чыгымнары ечен тулэу) Ьэм физик Иэм юридик затлардан, беркетмэ 
чаралары, хезмэт командировкалары Иэм башка рэсми чаралар белэн бэйле 
рэвештэ алынган булэклэр алу авыл жирлеге милке булып санала Иэм акт буенча 
тиешле муниципаль органга тапшырыла. Беркетмэ чаралары, хезмэт 
командировкасы Иэм башка рэсми чаралар белэн бэйле рэвештэ алынган булэк 
тапшырган авыл >к;ирлеге башлыгы аны Россия Федерациясе норматив хокукый 
актлары белэн билгелэнгэн тэртиптэ сатып алырга мемкин;

8)билгелэнгэн тэртибенэ карамастан, мактаулы Иэм махсус исемнэр, булэклэр 
Иэм башка аерымлык билгелэре (фэнни Иэм спорттан тыш) чит дэулэтлэрдэн, 
халыкара оешмалардан, сэяси партиялэрдэн, башка иж;тимагый берлэшмэлэрдэн 
Иэм башка оешмалардан кабул итэргэ;

9) гамэлдэге законнар нигезендэ физик Иэм юридик затлар акчалары 
исэбеннэн Россия Федерациясеннэн читкэ командировкаларга чыгарга, хезмэт
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командировкалары чит дэупэтлэре яисэ муниципаль органнары, халыкара яки чит 
ил оешмалары белэн килешулэр буенча гамэлгэ ашырылмаган очракта;

10) Россия Федерациясенен халыкара килешулэре, Россия Федерациясе 
законнары яисэ чит дэулэтлэрнен дэулэт органнары, халыкара яки чит ил 
оешмалары белэн узара килешулэр белэн каралмаган булса, идарэ иту органнары, 
Попечительлэр яки кузэту советлары, чит ил коммерцияле булмаган хекумэтнеке 
булмаган оешмаларньщ Ьэм Россия Федерациясе территориясендэ эшлэп килуче 
структур булекчэлэрнен башка органнары составына керергэ;

11) хезмэт вазифаларын утэугэ бэйле булмаган максатларда, Федераль закон 
нигезендэ хезмэт вазифаларын утэугэ бэйле рэвештэ аца билгеле булган чиклэнгэн 
мэгълуматка кертелгэн мэгълуматларны хэбэр итэргэ яисэ кулланырга.

4. Депутат тапшырырга тиеш:
- узлэренец керемнэре, мелкэте Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре 

турында белешмэлэр, шулай ук ире (хатыны) Иэм балигъ булмаган балаларыньщ 
керемнэре, мелкэте Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр;

- эгэр килешу суммасы элеге затньщ Иэм аньщ хатыныньщ (иренец) Иэм 
балигъ булмаган балаларыньщ уртак кеременнэн артып китсэ, ж;ир кишэрлеген, 
башка кучемсез милек объектын, транспорт чарасын, кыйммэтле кэгазьлэрне, 
акциялэр (катнашу елешлэре, оешмаларньщ устав (склад) капиталларында) 
пайларны сатып алу буенча hop килешу буенча уз чыгымнары, шулай ук уз 
хатыныньщ (иренец) Иэм балигъ булмаган балаларыньщ чыгымнары турында 
мэгълуматлар, эгэр килешу буенча алыш-биреш ясаганчы соцгы еч елда элеге 
затньщ h9M аньщ хатыныньщ (иренен) гомуми табышыннан артып китсэ.

Элеге елештэ курсэтелгэн белешмэлэр, эгэр федераль законнарда башкасы 
каралмаган булса, Татарстан Республикасы законы белэн билгелэнгэн тэртиптэ 
тапшырыла.

5. Депутат, ж;ирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, >к;ирле узидарэнец 
сайланулы вазифаи заты тарафыннан коррупциягэ каршы тору турында Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ бирелэ торган керемнэр, чыгымнар, милек Ьэм 
мелкэти характердагы йеклэмэлэр турындагы белешмэлэрнец дереслеген Иэм 
тулылыгын тикшеру Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы 
Премьер-министры) карары буенча Татарстан Республикасы законы белэн 
билгелэнгэн тэртиптэ уткэрелэ.

6. Элеге статьяньщ 5 елеше нигезендэ 2008 елньщ 25 декабрендэге 
«Коррупциягэ каршы керэш турында» №273-Ф3 Федераль закон, 2012 елньщ 3 
декабрендэге «Дэулэт вазифаларын билэуче затларньщ Иэм башка затларньщ 
чыгымнарын аларньщ керемнэренэ туры килуен тикшереп тору турында" №230-Ф3 
Федераль закон, 2013 елньщ 7 маендагы «Аерым категориялэрдэге затларньщ 
счетларын (кертемнэрне) ачуны Ьэм ия булуны тыю, чит ил финанс ресурсларыннан 
файдалану турында” №79-ФЗ Федераль закон кысаларында уткэрелгэн тикшеру 
нэтиж;элэре буенча, Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы 
Премьер-министры) депутат, >цирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, >к;ирле 
узидарэнец сайланулы вазифаи затыньщ ж;ирле узидарэ органына вэкалэтлэрен 
вакытыннан алда туктату турында гариза белэн мерэ>к;эгать итэ, тиешле карар кабул 
итэ яисэ судка мерэ>к;эгать итэ.

7. Муниципаль вазифаларны билэуче затлар тарафыннан тэкъдим ителгэн 
керемнэр, чыгымнар, милек Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэр турында 
белешмэлэр >цирле узидарэ органнарыньщ «Интернет» мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ рэсми сайтында урнаштырыла Иэм (яки) массакулэм 
мэгълумат чараларына муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ торган 
тэртиптэ бастырып чыгару ечен бирелэ.

8. Эгэр депутат уз вэкалэтлэрен даими нигездэ башкарган, кыйммэтле
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кэгазьлэр, акциялэр (катнашу елешлэре, оешмаларньщ устав (склад) 
капиталларында пайлар) белэн даими нигездэ шегыльллэнгэн очракта 
мэнфэгатьлэр каршылыгына китерэ ала икэн, аца караган кыйммэтле кэгазьлэрне, 
акциялэрне (катнашу елешлэре, оешмаларньщ устав (склад) капиталларында 
пайларны) Россия Федерациясе гражданлык закончалыклары нигезендэ ышанычлы 
идарэгэ тапшырырга тиеш.

9. Элеге статьяньщ 2-5 елешлэрендэ билгелэнгэн тыюларны, чикпэулэрне Иэм 
бурычларны бозган депутатлар федераль конституциячел законнарда, федераль 
законнарда Иэм Россия Федерациясенец башка норматив хокукый актларында 
каралган ж;аваплылыкка ия.

10. Депутат 2008 елньщ 25 декабрендэге «Коррупциягэ каршы керэш турында» 
№273-Ф3 Федераль закон, 2012 елньщ 3 декабрендэге «Дэулэт вазифаларын 
билэуче затларньщ Иэм башка затларньщ чыгымнарыньщ аларньщ керемнэренэ 
туры килуен тикшереп тору турында" №230-Ф3 Федераль закон, 2013 елньщ 7 
маендагы «Аерым категориялэрдэге затларньщ счетларын (кертемнэрне) ачуны Иэм 
ия булуны тыю, чит ил финанс ресурсларыннан файдалану турында” №79-ФЗ 
Федераль законда каралган тыюларны утэргэ тиеш.

2. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Югары Мактама авыл 
Советыньщ тубэндэге карарлары гамэлдэн чыккан дип санарга:

- 2013 елньщ 20 декабрендэге «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Югары Мактама авыл Советыньщ №75 2006 елньщ 26 апрелендэге 
«Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Югары Мактама авыл Советы 
депутаты статусы Нигезлэмэсе турында» №15-3;

- 2015 елньщ 27 февралендэге «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Югары Мактама авыл Советыньщ №106 2006 елньщ 26 апрелендэге 
«Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Югары Мактама авыл Советы 
депутаты статусы Нигезлэмэсе турында» №15-3;

- 2016 елньщ 18 февралендэге «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Югары Мактамаавыл Советыньщ №16 2006 елньщ 26 апрелендэге 
«Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Югары Мактама авыл Советы 
депутаты статусы Нигезлэмэсе турында» №15-3;

- 2017 елньщ 19 декабрендэге «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Югары Мактамаавыл Советыньщ №74 2006 елньщ 26 апрелендэге 
«Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Югары Мактама авыл Советы 
депутаты статусы Нигезлэмэсе турында» №15-3;

3. Элеге карарны торак пунктлар территориясендэ урнашкан махсус 
мэгълумати стендларда халыкка житкерергэ: Октябрь урамы, 50 нче йорт; Туктар 
авылы, Кутуй урамы, 9 нче йорт, «Татарстан Республикасыньщ хокукый 
мэгълуматлар рэсми порталында (PRAVO.TATARSTAN.RU) Иэм Элмэт муниципаль 
районы сайтында «Интернет" челтэрендэ урнаштырырга.

4. Элеге карарньщ утэлешен тикшерудэ тотуны Югары Мактамаавыл ж;ирлеге

Н.Т.Нуриев
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