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КАРАРЫ  

 
6 май 2019 ел                                                                  № 69 
 
Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы Колшәрип авыл 
Советының 2006 ел 26  апрелендәге 
№16 «Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы Колшәрип авыл 
Советы  депутаты статусы турында 
Нигезләмә хакында» гы карарына  
үзгәрешләр кертү турында 
 

2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» №131-ФЗ Федераль закон, 2008 елның 
25 декабрендәге «Коррупциягә каршы көрәш турында» №273-ФЗ Федераль закон, 
2004 елның 28 июлендәге «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 
№45-ТРЗ Татарстан Республикасы законы, 2018 елның 22 декабрендәге «Татарстан 
Республикасында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты, җирле 
үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазифаи заты 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында» Татарстан Республикасы 
Законының 2 нче статьясына үзгәрешләр кертү турында №113-ТРЗ нигезендә 

 
Колшәрип авыл  Советы КАРАР БИРӘ: 

 
          1. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Колшәрип авыл 
Советының 2006 елның 26 апрелендәге №16 «Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы Колшәрип авыл Советы депутаты статусы турында Нигезләмә 
хакында»гы карарына (Әлмәт муниципаль районы Колшәрип авыл Советының 2013 
елның 24 июнендәге №72, 2013 елның 20 декабрендәге №83, 2015 елның 27 
февралендәге №121, 2016 елның 18 февралендәге №15, 2017 елның 19 
декабрендәге №47, 2018 елның 17 июлендәге № 56 карарлары белән кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 6 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1. Депутат үзенең сайлау округы сайлаучылары белән, шулай ук аның сайлау 

округы территориясендә урнашкан предприятие, оешмалар, дәүләт һәм башка 
органнар коллективлары белән элемтәдә тора. 

2. Депутат сайлаучылар алдында җаваплы һәм алар алдында хисап тота. 
3. Депутат сайлаучылар алдында үз эшләре турында елга бер тапкыр хисап 

тота, аларга җирлек Советы эше турында даими хәбәр итә, шулай ук айга бер 
тапкыр сайлаучыларны кабул итә. 

4. Депутатның сайлаучылар белән очрашулары махсус билгеләнгән урыннарда 
яки ишегалды территорияләрендә, аларны үткәрү тормыш тәэмин итү объектлары, 
транспорт яки социаль инфраструктура, элемтә, җәяүлеләр хәрәкәтен һәм (яки) 
транспорт чаралары эшчәнлеген бозу, гражданнарның торак урыннарына, 
транспорт, социаль инфраструктура объектларына керү мөмкинлегенә комачаулык 
тудырмый торган урыннарда үткәрелә. 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. 

5. Депутатның сайлаучылар белән гавами чара рәвешендә очрашулары 
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җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урамда йөрүләр һәм пикетлар турында 
Россия Федерациясе законнары нигезендә үткәрелә. 

6. Депутат үз сайлаучыларының хокукларын, ирекләрен һәм законлы 
мәнфәгатьләрен тәэмин итү буенча чаралар күрә: алардан кергән тәкъдимнәрне, 
гаризаларны һәм шикаятьләрне карый, үз вәкаләтләре чикләрендә андагы 
мәсьәләләрне дөрес хәл итәргә ярдәм итә; кабул итә; иҗтимагый фикерне өйрәнә 
һәм кирәк булганда дәүләт хакимиятенең тиешле органнарына, җирле үзидарә 
органнарына һәм иҗтимагый берләшмәләргә тәкъдимнәр кертә.»; 

1.2. 8 статьяны редакциядә бәян итәргә: 
 "Үз эшчәнлеге мәсьәләләре буенча депутат җирлек территориясендә 

җирлектәге җирле үзидарә органнарының вазифаи затлары тарафыннан беренче 
чиратта кабул итү хокукына ия.» 

1.3. 14 статьяны  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1. Депутат вәкаләтләре билгеләнгән очракларда вакытыннан алда туктатыла: 
1) үлем; 
2) үз теләге белән отставкага китүләр; 
3) суд тарафыннан эшкә сәләтсез яисә  чикле күләмдә эшкә сәләтсез дип тану; 
4) суд тарафыннан вафат булган яки билгесез рәвештә юкка чыккан дип  

танылу; 
5) судның  гаепләү карары законлы көченә керүе; 
6) даими яшәү урынына Россия Федерациясеннән читкә чыгу; 
7) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит ил дәүләте гражданлыгын 

туктату - Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы, аның нигезендә 
чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, чит ил дәүләт 
гражданлыгын алырга, яшәү төре яисә Россия Федерациясенең халыкара килешүе 
катнашучысы булмаган чит ил дәүләте территориясендә даими яшәү хокукын 
раслаучы башка документ  нигезендә чит ил гражданы, чит ил дәүләте гражданлыгы 
булган Россия Федерациясе гражданы, җирле үзидарә органнарына сайланырга 
хокуклы; 

8) сайлаучылар мөнәсәбәтенә бәйле рәвештә; 
9) җирлек Советы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату; 
10) хәрби хезмәткә яисә аны алмаштырган альтернатив гражданлык  хезмәтенә 

җибәрү; 
11) «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль законның 35 статьясының 5 нче өлеше нигезендә муниципаль 
районның вәкиллекле органын формалаштыру тәртибен үзгәртү.  

 12) «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында»  Федераль законда һәм башка федераль законнарда 
билгеләнгән башка очракларда. 

 2. Җирлек Советы депутаты вәкаләтләрен туктату турындагы карар әлеге 
статьяның 1-7, 10 һәм 11 пунктларында күрсәтелгән очракларда, вәкаләтләрне 
вакытыннан алда туктату өчен нигез барлыкка килгән көннән соң 30 көннән дә соңга 
калмыйча, әгәр бу нигез җирлек Советы утырышлары арасында булса, элеге нигез 
барлыкка килгән көннән өч айдан да соңга калмыйча, җирлек Советы тарафыннан 
кабул ителә. 

Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы Премьер-
министры), җирлек Советы депутаты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату 
турында гариза белән мөрәҗәгать иткән очракта, вәкаләтләрне вакытыннан алда 
туктату өчен нигез барлыкка килү көне булып әлеге гариза җирлек Советына кергән 
көн тора. 

3. Җирлек Советы депутаты вәкаләтләре, әлеге статьяның 1 өлеше 8 
пунктында каралганча, җирлек Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү 
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нәтиҗәләрен рәсми бастырып чыгару көненнән туктатыла. 
4. Җирлек Советы депутаты вәкаләтләре әлеге статьяның 1 өлеше 9 пунктында 

каралганча, җирлек Советы вәкаләтләре туктатылган көннән туктатыла.» 
1.4. 15 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1. Депутат бурычлы: 
1) үз эшчәнлеген гамәлгә ашырганда Россия Федерациясе Конституциясен,  

Федераль законнарны, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан 
Республикасы законнарын, җирлек Уставын, башка муниципаль хокукый актларны 
үтәргә; 

2) гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәүне һәм 
яклауны тәэмин итү; 

3) сайлаучыларны даими кабул итәргә, әмма айга бер тапкырдан да ким түгел; 
4) 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; 

5) елга бер тапкыр сайлаучылар белән очрашуларда хисап тоту; 
6) 2008 елның 25 декабрендәге "Коррупциягә каршы көрәш турында” №273-ФЗ 

Федераль закон, 2012 елның 3 декабрендәге «Дәүләт вазифаларын биләүче 
затларның һәм башка затларның чыгымнарын аларның керемнәренә туры килүен 
тикшереп тору турында" №230-ФЗ Федераль закон, 2013 елның 7 маендагы «Аерым 
категорияләрдәге затларның счетларын (кертемнәрне) ачуны һәм ия булуны тыю 
турында" №79-ФЗ Федераль закон, "Россия Федерациясе территориясеннән читтә 
урнашкан чит ил банкларында акча һәм кыйммәтле әйберләр саклауны тыю, чит ил 
финанс инструментларына ия булу һәм куллану турында"гы законнарда каралган 
чикләүләрне тыю; 

7) дәүләт һәм башка закон белән саклана торган серне сакларга, шулай ук 
депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә аңа билгеле булган 
гражданнарның шәхси тормышына, намусына, абруена кагылышлы мәгълүматларны 
белдермәскә.  

2. Депутат үзенә йөкләнгән федераль законнар, Татарстан Республикасы 
законнары, җирлек Уставы һәм башка муниципаль хокукый актлар белән 
билгеләнгән башка бурычларны үти.» 

1.5. 17 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1. Депутат хокуклы түгел: 
1) депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле физик һәм юридик затлардан 

бүләкләр (бүләкләр, акчалата бүләк, ссудалар, хезмәтләр күрсәтү, күңел ачу, ял итү, 
транспорт чыгымнары өчен түләү һәм башка бүләкләр) алырга; 

2) гамәлгә ашырыла торган вәкаләтләр чикләрендә аерым сәяси партияләр, 
сайлау берләшмәләренә, шулай ук аерым кандидатларга Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимияте органнарына, җирле үзидарә органнарына сайлауларда 
өстенлекләр тәэмин итүче карарлар кабул итәргә; 

3) үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру процессында, шул исәптән җирле бюджет 
акчалары хисабына финанс ташламалары һәм гарантияләр биргәндә, депутат 
милкендә булган аерым затларга һәм оешмаларга (акцияләр пакетлары) яисә аның 
әгъзасы булган яисә Устав (склад) капиталында катнашучы аерым затларга һәм 
оешмаларга өстенлек бирергә; 

4) депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле командировкаларга, Россия 
Федерациясенең халыкара шартнамәләре нигезендә яисә федераль дәүләт 
хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, җирле 
үзидарә органнары белән чит ил партнерлары арасында килешүләр нигезендә 
гамәлгә ашырыла торган командировкалардан тыш, физик һәм юридик затлар 
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хисабына барырга. 
2. Депутат 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында" №131-ФЗ  Федераль закон белән 
билгеләнгән очраклардан тыш, башка муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы 
депутаты яисә башка муниципаль берәмлекнең сайланулы вазифаи заты 
вәкаләтләрен бер үк вакытта башкара алмый. 

3. Үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы депутат хокуклы түгел: 
1) дәүләт хакимияте органнарында һәм җирле үзидарә органнарында башка 

вазифаларны башкару; 
2) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхси яки ышанычлы затлар аша шөгыльләнү, 

коммерция оешмасы белән яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә 
катнашу (сәяси партия идарәсендә катнашудан тыш); съездда (конференция) яки 
башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, 
яшелчәчелек, дача кулланучылар кооперативлары, күчемсез милекчеләр 
ширкәтләре гомуми җыелышында катнашу; күрсәтелгән коммерциячел булмаган 
оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партиядән тыш), федераль законнарда 
каралган очраклардан тыш, Россия Федерациясе законнары нигезендә җирле 
үзидарә органы исеменнән гамәлгә ашырыла торган очраклардан тыш, Россия 
Федерациясе законнары нигезендә эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәтеннән бер 
үк башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә органнары составына 
эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәте белән түләүсез нигездә оешма белән идарә 
итүдә катнашу; федераль законнарда каралган башка очраклар; 

3)  укыту, фәнни яки башка иҗат эшчәнлегеннән тыш, башка төрле түләүле 
эшчәнлек белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта, әгәр башкасы Россия Федерациясе 
халыкара килешүе яки Россия Федерациясе закончалыклары белән күздә 
тотылмаганда, укыту, фәнни һәм башка иҗат эшчәнлеге бары тик чит дәүләтләр, 
халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары яки гражданлыгы булмаган 
затлар средстволары хисабына финанслана алмый; 

 4) федераль законнар белән башкасы каралмаган булса, җирле үзидарә 
органнарында өченче затлар эшләре буенча ышанып яисә башка вәкилләр булырга; 

5) хезмәт эшчәнлеге өчен генә билгеләнгән мәгълүматны, матди-техник, 
финанс һәм мәгълүмати тәэмин ителеш чараларын кирәк булмаган максатларда 
кулланырга; 

6) Авыл җирлеге башлыгы вазифасын биләүче зат буларак публикацияләр һәм 
чыгыш ясаган өчен гонорарлар алырга; 

7) Россия Федерациясе законнары белән каралмаган вазифаи бурычларны 
үтәүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясе законнарында каралмаган бүләкләүләр 
(ссуда, акчалата һәм башка бүләкләр, хезмәт күрсәтүләр, күңел ачу, ял итү, 
транспорт чыгымнары өчен түләү) һәм физик һәм юридик затлардан, беркетмә 
чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле 
рәвештә алынган бүләкләр алу авыл җирлеге милке булып санала һәм акт буенча 
тиешле муниципаль органга тапшырыла. Беркетмә чаралары, хезмәт 
командировкасы һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә алынган бүләк 
тапшырган авыл җирлеге башлыгы аны Россия Федерациясе норматив хокукый 
актлары белән билгеләнгән тәртиптә сатып алырга мөмкин; 

8)билгеләнгән тәртибенә карамастан, мактаулы һәм махсус исемнәр, бүләкләр 
һәм башка аерымлык билгеләре (фәнни һәм спорттан тыш) чит дәүләтләрдән, 
халыкара оешмалардан, сәяси партияләрдән, башка иҗтимагый берләшмәләрдән 
һәм башка оешмалардан кабул итәргә; 

9) гамәлдәге законнар нигезендә физик һәм юридик затлар акчалары 
исәбеннән Россия Федерациясеннән  читкә командировкаларга чыгарга, хезмәт 
командировкалары чит дәүләтләре яисә муниципаль органнары, халыкара яки чит 
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ил оешмалары белән килешүләр буенча гамәлгә  ашырылмаган очракта; 
10) Россия Федерациясенең халыкара килешүләре, Россия Федерациясе 

законнары яисә чит дәүләтләрнең дәүләт органнары, халыкара яки чит ил 
оешмалары белән үзара килешүләр белән каралмаган булса, идарә итү органнары, 
Попечительләр яки күзәтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке 
булмаган оешмаларның һәм Россия Федерациясе территориясендә эшләп килүче 
структур бүлекчәләрнең башка органнары составына керергә; 

11)  хезмәт вазифаларын үтәүгә бәйле булмаган максатларда, Федераль закон 
нигезендә хезмәт вазифаларын үтәүгә бәйле рәвештә аңа билгеле булган чикләнгән 
мәгълүматка кертелгән мәгълүматларны хәбәр итәргә яисә кулланырга. 

4. Депутат тапшырырга тиеш: 
 - үзләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 
турында белешмәләр, шулай ук ире (хатыны) һәм балигъ булмаган балаларының 
керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр; 
 - әгәр килешү суммасы әлеге затның һәм аның хатынының (иренең) һәм 
балигъ булмаган балаларының уртак кеременнән артып китсә, җир кишәрлеген, 
башка күчемсез милек объектын, транспорт чарасын, кыйммәтле кәгазьләрне, 
акцияләр (катнашу өлешләре, оешмаларның устав (склад) капиталларында) 
пайларны сатып алу буенча һәр килешү буенча үз чыгымнары, шулай ук үз 
хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының чыгымнары турында 
мәгълүматлар, әгәр килешү буенча алыш-биреш ясаганчы соңгы өч елда әлеге 
затның һәм аның хатынының (иренең) гомуми табышыннан артып китсә. 
 Әлеге өлештә күрсәтелгән белешмәләр, әгәр федераль законнарда башкасы 
каралмаган булса, Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртиптә 
тапшырыла. 

5. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 
сайланулы вазифаи заты тарафыннан коррупциягә каршы тору турында Россия 
Федерациясе законнары нигезендә бирелә торган керемнәр, чыгымнар, милек һәм 
мөлкәти характердагы йөкләмәләр турындагы белешмәләрнең дөреслеген һәм 
тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы 
Премьер-министры) карары буенча Татарстан Республикасы законы белән 
билгеләнгән тәртиптә үткәрелә. 

6. Әлеге статьяның 5 өлеше нигезендә 2008 елның 25 декабрендәге 
«Коррупциягә каршы көрәш турында» №273-ФЗ  Федераль закон, 2012 елның 3 
декабрендәге «Дәүләт вазифаларын биләүче затларның һәм башка затларның 
чыгымнарын аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында" №230-ФЗ 
Федераль закон, 2013 елның 7 маендагы «Аерым категорияләрдәге затларның 
счетларын (кертемнәрне) ачуны һәм ия булуны тыю, чит ил финанс ресурсларыннан  
файдалану турында”  №79-ФЗ Федераль закон кысаларында үткәрелгән тикшерү 
нәтиҗәләре буенча, Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы 
Премьер-министры) депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле 
үзидарәнең сайланулы вазифаи затының җирле үзидарә органына вәкаләтләрен 
вакытыннан алда туктату турында гариза белән мөрәҗәгать итә, тиешле карар кабул 
итә яисә судка мөрәҗәгать итә.  

7. Муниципаль вазифаларны биләүче затлар тарафыннан тәкъдим ителгән 
керемнәр, чыгымнар, милек һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында 
белешмәләр җирле үзидарә органнарының «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында урнаштырыла һәм (яки) массакүләм 
мәгълүмат чараларына муниципаль хокукый актлар белән билгеләнә торган 
тәртиптә бастырып чыгару өчен бирелә. 

8. Әгәр   депутат  үз   вәкаләтләрен   даими   нигездә     башкарган,    
кыйммәтле кәгазьләр, акциялә (катнашу  өлешләре,  оешмаларның  устав       (склад)  




