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Республикасының
Зеленодол
муниципаль районы «Олы Ачасыр авыл жирлеге»
муниципаль берәмлеге Советы 2018 елның 01
июнендә 157 номерлы расланган карары белән,
Татарстан
Республикасының
Зеленодол
муниципаль районы «Олы Ачасыр авыл жирлеге»
муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законына,
«Муниципаль берәмлекләр уставын дәүләт теркәве турында» 2005 елның 21
июлендәге 97-ФЗ номерлы Федераль законына, «Татарстан Республикасында җирле
үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законына ярашлы рәвештә Олы Ачасыр авыл жирлеге Советы карар итте:
1. Татарстан Республикасының Зеленодол муниципаль районы «Олы Ачасыр
авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Советы 2018 елның 01 июнендә 157 номерлы
расланган карары белән, Татарстан Республикасының Зеленодол муниципаль районы
«Олы Ачасыр авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертергә:
1) 7 маддә:
1.1) 7 маддәнең 1 өлешендәге 14 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә:
"14) җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм каты коммуналь калдыкларны
транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу;»;
1.2) 7 маддәнең 1 өлешендәге 17 пунктчасын төшереп калдырырга;
2) 8 маддә:
2.1) 8 маддәнең 1 өлешенең 12нче пунктчасында «караучысыз хайваннарны тоту
һәм асрау» дигән сүзләрне «хуҗасыз яшәүче хайваннарга карата мөнәсәбәт буенча
эшчәнлек» дип алыштырырга;
3) 9 маддәгә түбәндәге эчтәлекле 3 өлеш өстәргә:
«3. Җирле үзидарә органнары һәм җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары
эшчәнлеген планлы һәм планнан тыш тикшерүләр, аларның нәтиҗәләре һәм
ачыкланган хокук бозулар нәтиҗәләрен бетерү һәм (яки) юкка чыгару буенча кабул
ителгән чаралар турында мәгълүмат Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
расланган тикшерүләрнең бердәм реестрын формалаштыру һәм алып бару
кагыйдәләре нигезендә тикшерүләрнең бердәм реестрына кертелергә тиеш.»;
4) 22 маддә:
4.1) 2нче өлешен яңа редакциядә бәян итәргә:

«2. Ачык тыңлаулар үз вәкаләтләрен контракт нигезендә гамәлгә ашыручы
халык, район Советы, район Башлыгы яки районның башкарма комитеты Җитәкчесе
инициативасы буенча уздырыла.
Халык, яки район Советы инциативасы буенча уздырылучы ачык тыңлаулар
район Советы тарафыннан билгеләнә, үз вәкаләтләрен Район Башлыгы контракт
нигезендә гамәлгә ашыручы район Башлыгы яки районның башкарма комитеты
Җитәкчесе инициативасы буенча уздырыла.»;
4.2) 10нчы өлешендә «хәзерге маддәнең 3нче өлешендә күрсәтелгән проект һәм
сораулар буенча» дигән сүзләрне төшереп калдырырга;,»;
5) 45нче маддә:
5.1) 45нче маддәнең 3нче өлешенең икенче абзацын яңа редакциядә бәян
итәргә:
«-шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган
оешма белән идарә итүдә катнашырга (Татарстан Республикасы муниципаль
берәмлекләре
советы
идарәсендә,
муниципаль
берәмлекләрнең
башка
берләшмәләрендә, сәяси партиядә катнашудан тыш, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән
профсоюзда, съезда (конференция) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торактөзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтеннән тыш), Россия
Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә
коллегиаль орган оештыру эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш; оешманың идарә
итү һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен
түләүсез нигездә тапшыру, учредителе (акционеры, катнашучысы) муниципаль
берәмлек булган оешманың идарә итү органнарында муниципаль хокукый актларга
туры китереп, оешма учредителе исеменнән муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен
чагылдыру яки муниципаль милектә булган акцияләр белән идарә итү (устав
капиталында өлешләп катнашу); федераль законда каралганча башка очракларда;»;
6) 47нче маддә:
6.1) 47нче маддәнең 5нче өлешенең икенче абзацын яңа редакциядә бәян
итәргә:
«-шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган
оешма белән идарә итүдә катнашырга (Татарстан Республикасы муниципаль
берәмлекләре
советы
идарәсендә,
муниципаль
берәмлекләрнең
башка
берләшмәләрендә, сәяси партиядә катнашудан тыш, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән
профсоюз, съезда (конференция) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш,
гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтеннән тыш), Россия Федерациясе
Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә коллегиаль орган
оештыру эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш; оешманың идарә итү һәм ревизия
комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә
тапшыру, учредителе (акционеры, катнашучысы) муниципаль берәмлек булган
оешманың идарә итү органнарында муниципаль хокукый актларга туры китереп, оешма
учредителе исеменнән муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен чагылдыру яки
муниципаль милектә булган акцияләр белән идарә итү (устав капиталында өлешләп
катнашу); федераль законда каралганча башка очракларда;»;
7) 54 маддә:
7.1) 54 маддәнең 1 өлешендәге 6 пунктчасының икенче абзацын яңа редакциядә
бәян итәргә:
«- коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм
транспортировкалау эшчәнлеген оештыруда катнашу;»;
7.2. 1нче өлешенең 6нчы пунктчасындагы 5нче абзацны төшереп калдырырга;

7.3. 2нче өлешенең унөченче абзацында «караучысыз хайваннарны тоту һәм
асрау» дигән сүзләрне «хуҗасыз яшәүче хайваннарга карата мөнәсәбәт буенча
эшчәнлек» дип алыштырырга;
8) 83 маддә:
8.1) 83 маддәгә түбәндәге эчтәлекле 10,11,12 дип өлеш өстәргә:
«10. Гражданин җирлекнең контроль-хисап органы рәисе, рәис урынбасары һәм
аудиторы, ә муниципаль хезмәткәр якын туганлык яисә үзлекләре (ата-анасы, хатыны,
балалары, бертуган, сеңелләре, бертуган, апалары, сеңелләре, ата-аналары,
балалары) очрагында җирлекнең контроль-хисап органы рәисе, рәис урынбасары һәм
аудиторы, җирлек башлыгы, җирлек башкарма комитеты җитәкчесе, суд һәм хокук
саклау органнары җитәкчеләре вазыйфаларын били алмый, җирлек территориясендә
урнашкан.
11. Гражданин муниципаль хезмәткә муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен
билгеләнгән 65 яшь - иң чик яше тулгач кабул ителә алмый.
12. Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында мәнфәгатьләр конфликтын
бетерү максатларында әлеге җирле үзидарә органының сайлау профсоюз органында,
җирлек
сайлау
комиссиясе
аппаратында
муниципаль
хезмәткәрләрнең
мәнфәгатьләрен яклый алмый.»;
9) 88 маддә:
9.1) 88 маддәнең 2 өлешенең 2нче пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган
оешма белән идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә итүдә катнашудан
тыш; түләүсез нигездә профсоюз органы белән идарә итүдә катнашудан тыш; шул
исәптән сайлау комиссиясе аппаратында җирле үзидарә органында төзелгән беренчел
профсоюз оешмасының сайлау органы; съездда (конференциядә) яки башка
иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек,
милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында катнашу; коммерциячел булмаган
оешмалар белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу; (сәяси партиядән һәм
профсоюз органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында, җирле үзидарә сайлау
комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау
органыннан тыш) бердәнбер башкарма орган сыйфатында яки аларның коллегиаль
идарә органнары составына эшкә алучы вәкиле рөхсәте белән керү, ул муниципаль
хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган), җирле үзидарә органнарында һәм
ревизия комиссиясендә җирле үзидарә мәнфәгатьләрен бушлай тәкъдим итүдән тыш,
гамәлгә куючы (акционер) , муниципаль милектәге акцияләр (устав капиталында
катнашу өлешләре) оештыру яки идарә итү вәкаләтләрен җирле үзидарә исеменнән
гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә;
федераль законнарда каралган башка очракларда;»
9.2) 88 маддәне түбәндәге эчтәлектә 5нче өлеш белән тулыландырырга:
«5. Җитәкче булып торучы муниципаль хезмәткәр, җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында ихтыяҗлар конфликтына юл
куймау максатыннан, билгеләнгән вазифаны башкарган вакыт аралыгында, әлеге
җирле үзидарә органының сайлап куелган профсоюз органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль хезмәткәрләрнең
мәнфәгатьләрен яклаучы була алмый.»;
10) 89 маддәнең 3 өлешенә түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:
«2.1) коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле
муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе докладлары, анда аны башкаруның
факттагы шартлары бәян ителә, һәм муниципаль хезмәткәрнең бары тик аның
ризалыгыннан гына язмача аңлатмалары һәм коррупциячел хокук бозу фактын тану

шарты белән генә (ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендә
түләтүдән тыш);».
2. Әлеге карарны билгеләнгән закон тәртибендә дәүләт теркәлүен узу өчен
юлларга.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы муниципаль
берәмлекләр составында Зеленодольск муниципаль районы информацион сайтында
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) «Интернет» информацион телекоммуникация челтәрендә
бастырып чыгарырга, шулай ук Олы Ачасыр авыл җирлегенең мәгълүмат
стендларында: Олы Ачасыр авылы, Үзәк урам, 46 йорт (җирлек администрациясе
бинасы), Олы Ачасыр авылы, Кооператив урамы, 26 йорт (мәдәният йорты бинасы)
урнаштырырга.
4. Әлеге карарның «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оешмаларының
гомуми принциплары турында»гы (06.10.2003 ел, №131-ФЗ) Федераль законының
44нче маддәсенең 8нче өлешенә яраклы рәвештә үз көченә керүен расларга.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольгә алуны Зеленодольск муниципаль
районы Олы Ачасыр авыл жирлеге башлыгына йѳкләргә.

Олы Ачасыр авыл жирлеге
башлыгы, Совет рәисе

М.Г. Гатиятуллин

