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Татарстан Республикасы  
Зеленодол муниципаль районы 
Васильево шәһәр тибындагы бистәсенең 
 Киңәшмәсе 2018 елның 18 апрелендәге 
 200 номерлы карары белән расланган 
Татарстан Республикасы Зеленодол  
муниципаль районының  “Васильево  
шәһәр тибындагы бистәсенең”  муниципаль 
 берәмлеге Уставына үзгәрешләр 
 һәм өстәмәләр кертү турында 

 

2003 елның 6 октябрендәге Федераль законнар нигезендәге «Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында», 
2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы «муниципаль берәмлекләр 
уставларын дәүләт теркәве турында», 2005 елның 21 июлендәге 131-ФЗ 
номерлы федераль закон «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 
турында»,  2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы, Зеленодол муниципаль районының «Васильево шәһәр 
тибындагы бистәсенең» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә  Васильево 
шәһәр тибындагы поселок бистә Киңәшмәсе карар кылды: 
 
1. Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының Васильево 
шәһәр тибындагы бистәсенең Киңәшмәсе Киңәшмәсе 2018 елның 18 

апрелендәге 200 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 
Зеленодол муниципаль районының  “Васильево шәһәр тибындагы 
бистәсенең”муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 
кертергә:  
1) 7 нче мәкалә: 
1.1) 7 мәкаләнең 1 өлешендәге 6 пунктында « торак пунктлары чикләрендә 
автомобиль юлларын саклау өчен» сүзләреннән соң «юл хәрәкәтен оештыру» 
сүзләрен өстәргә; 
1.2) 7 мәкаләнең 1 өлешендәге 21 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә: 
"21) җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм каты коммуналь калдыкларны 
транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу;»; 



1.3) 7 мәкаләнең 1 өлешендәге 23 пунктын « индивидуаль торак төзелеше яисә 
бакча йорты объектын төзү яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәгә туры 
килү хакында хәбәрнамә җибәрү (алга таба-хәбәрнамә җибәрү - индивидуаль 
торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларын билгеләнгән 
параметрларга һәм җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объекты 
яки бакча йорты урнаштыруның рөхсәт ителгәнлегенә карата белдерү, 
индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларына 
билгеләнгән параметрларга һәм (яисә) индивидуаль торак төзелеше объекты 
яисә бакча йорты параметрларына туры килмәү турында хәбәрнамә 
күрсәтелгән, индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йортының төзелгән яки 
үзгәртеп корылган объекты, җирлек территорияләрендә урнашкан җир 
кишәрлекләрен төзегәндә яки реконструкцияләгәндә шәһәр төзелеше 

эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килүе яки туры килмәве 
турында хәбәрнамәләр Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз 
белдеге белән төзелгән җир кишәрлекләрен сүтү турында Карар кабул ителде, 
җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән капиталь 
төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, территорияне планлаштыру 
документлары яки федераль законнар белән билгеләнгән капиталь төзелеш 
объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр белән туры китерү турында 
карарлар (далеетакже) - билгеләнгән таләпләргә туры китерү), максатчан 
билгеләнеше буенча файдаланылмый торган яки Россия Федерациясе 
законнарын бозып файдаланыла торган җир кишәрлеген алу, үз белдеге белән 
төзелгән биналарны сүтеп алу яки аны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексында каралган очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерү турында 

карарлар;»; 
2) 8 мәкалә: 
2.1) 8 мәкаләнең 1 өлешендәге 12 пунктында «хуҗасыз хайваннарны тоту һәм 
карап тоту буенча чаралар "сүзләрен «хайваннар белән яшәүче хуҗаларсыз эш 
итү эшчәнлеге" сүзләренә алмаштырырга»; 
2.2) 8 мәкаләнең 1 өлешен түбәндәге эчтәлекле 15 пунктка өстәргә: 
"15) «Кулланучылар хокукларын яклау турында" 1992 елның 7 февралендәге 
2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законы белән каралган кулланучылар 
хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру.»; 
3) I бүлектәге «Гомуми нигезләмәләр» 9.1 мәкаләсен киләсе эчтәлек белән 
тулыландырырга: 
 

"Мәкалә 9.1. Муниципаль хезмәт 
1. Җирле үзидарә органнары җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча кабул 
ителгән муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрнең үтәлешен, 
шулай ук контрольнең тиешле төрләре федераль законнар белән җирле 
үзидарә органнары вәкаләтләренә кертелгән очракта, шулай ук Татарстан 
Республикасының федераль законнары белән билгеләнгән таләпләрнең 
үтәлешен муниципаль контрольдә тотуны оештыралар һәм гамәлгә ашыралар. 



2. Муниципаль контрольне гамәлгә ашыру, юридик затларны, шәхси 
эшмәкәрләрне тикшерүне оештыру һәм үткәрү белән бәйле мөнәсәбәтләргә 
карата «дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын 
яклау турында " 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезләмәләре кулланыла. 
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 мәкалә: 
4.1) 22 мәкаләнең 2 өлешен яңа редакциядә бәян итәргә: 
«2. Халык алдында тыңлаулар, халык, шәһәр җирлеге Киңәшмәсе, шәһәр 
җирлеге башлыгы яки шәһәр җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе 
инициативасы буенча үткәрелә. 
Халык яисә шәһәр җирлеге Киңәшмәсе инициативасы буенча үткәрелгән 
гавами тыңлаулар шәһәр җирлеге Киңәшмәсе тарафыннан билгеләнә, ә 
контракт нигезендә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы шәһәр җирлеге 
башлыгы яисә шәһәр җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе инициативасы 
буенча шәһәр җирлеге башлыгы тарафыннан билгеләнә.»; 
4.2) 22 мәкаләнең 10 өлешендә «әлеге мәкаләнең 3 өлешендә күрсәтелгән 

проектлар һәм мәсьәләләр буенча " сүзләрен төшереп калдырырга,»; 
5) 45 мәкаләнең 3 өлешендәге икенче абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: 
"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 Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре Советы, 
муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләре, сәяси партия, профсоюз 
катнашудан тыш, съездда (конференция) катнашудан яки башка иҗтимагый 
оешманың гомуми җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативлары, күчемсез милекчеләр иптәшлеге 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;»; 
6) 47 мәкаләнең 5 өлешендәге өченче абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: 



"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 Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре Советы, 
муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләре, сәяси партия, профсоюз 
катнашудан тыш, съездда (конференция) катнашудан яки башка иҗтимагый 
оешманың гомуми җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативлары, күчемсез милекчеләр иптәшлеге 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;»; 
7) IV бүлек  “Шәһәр җирлеге башлыгы”. 49.1 нче мәкаләдә киләсе эчтәлекне 

өстәргә:  

"Мәкалә 49.1Шәһәр җирлеге башлыгының отставкага китүе. 
1. Шәһәр җирлеге Киңәшмәсе «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-
ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә шәһәр җирлеге башлыгын шәһәр 
җирлеге Советы депутатлары инициативасы белән яисә Татарстан 

Республикасы Президенты инициативасы белән отставкага җибәрергә 
хокуклы. 
2. Шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү өчен нигез булып торалар: 
1) «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 75 
статьясындагы 1 өлешенең 2 һәм 3 пунктларында каралган нәтиҗәләргә 
китергән (гамәл кылмау) шәһәр җирлеге башлыгының карарлары, гамәлләре 
(гамәл кылмау) »; 
2) җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү, «Россия Федерациясендә җирле 
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 
октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законда, башка федераль законнарда, 
әлеге Уставта каралган вәкаләтләрне һәм (яисә) җирле үзидарә органнары 

тарафыннан федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән 
тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны тәэмин итү буенча 
вазыйфаларны үтәмәү; 
3) шәһәр җирлеге башлыгы шәһәр җирлеге Советы тарафыннан аның шәһәр 
җирлеге Советы алдында еллык хисап нәтиҗәләре буенча эшчәнлегеннән ике 
тапкыр рәттән канәгать булмау; 



4) «коррупциягә каршы көрәш турында "2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ 
номерлы Федераль закон, «дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм 
башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен 
тикшереп тору турында" 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «аерым категориядәге затларның счетларын (кертемнәр) 
ачуны һәм урнаштыруны тыю турында " 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ 
номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе территориясеннән читтә 
урнашкан чит ил банкларында акча чараларын һәм кыйммәтләрне саклау, ия 
булу һәм (яки) чит ил финанс инструментларын  файдалану »; 
5) шәһәр җирлеге башлыгы, шәһәр җирлеге башкарма комитеты, шәһәр 
җирлегенең башка органнары һәм җирле үзидарә вазыйфаи затлары һәм 
ведомство карамагындагы оешмалар тарафыннан расасына, милләтенә, теленә, 

дингә мөнәсәбәтенә һәм башка шартларга бәйле рәвештә кеше һәм граждан 
хокуклары һәм ирекләре тигезлегенең дәүләт гарантияләрен массакүләм 
бозуга, расасы, милли, тел яисә дини караш билгеләре буенча хокукларны һәм 
дискриминацияне чикләүгә юл кую. 
3. Шәһәр җирлеге Советы депутатларының шәһәр җирлеге башлыгын 
отставкага җибәрү турындагы инициативасы шәһәр җирлеге Советына кертелә 
торган мөрәҗәгать рәвешендә рәсмиләштерелә. Әлеге мөрәҗәгать шәһәр 
җирлеге Советының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү турындагы 
карары проекты белән бергә кертелә. Әлеге инициативаны тәкъдим итү 
турында шәһәр җирлеге башлыгы һәм Татарстан Республикасы Президенты 
әлеге мөрәҗәгать шәһәр җирлеге Советына кертелгәннән соң килүче көннән 
дә соңга калмыйча хәбәр ителә. 

4. Шәһәр җирлеге Советы депутатларының шәһәр җирлеге башлыгын 
отставкага җибәрү турындагы инициативасын карау Татарстан Республикасы 
Президенты фикерен исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 
5. Шәһәр җирлеге Советының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү 
турындагы инициативасын караганда җирле үзидарә органнары тарафыннан 
федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән 
тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны тәэмин итүгә һәм 
(яисә) хәл ителешләренә, нәтиҗәләргә китергән шәһәр җирлеге башлыгының 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) кагылышлы мәсьәләләрне карау күздә тотыла, 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 75 
статьясындагы 1 өлешенең 2 һәм 3 пунктлары белән каралган, шәһәр җирлеге 

башлыгын отставкага җибәрү турында карар бары тик Татарстан 
Республикасы Президенты ризалыгы белән генә кабул ителергә мөмкин. 
6. Шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү турында Татарстан 
Республикасы Президенты инициативасы шәһәр җирлеге Советының тиешле 
карары проекты белән бергә шәһәр җирлеге Советына кертелә торган 
мөрәҗәгать рәвешендә рәсмиләштерелә. Әлеге инициативаны тәкъдим итү 
турында шәһәр җирлеге башлыгы әлеге мөрәҗәгать шәһәр җирлеге Советына 
кертелгәннән соң килүче көннән дә соңга калмыйча хәбәр ителә. 
7. Шәһәр җирлеге Советы депутатлары яисә Татарстан Республикасы 
Президентының шәһәр җирлеге башлыкларын отставкага җибәрү турындагы 
инициативасын карау тиешле мөрәҗәгать кергән көннән бер ай эчендә шәһәр 
җирлеге Советы тарафыннан гамәлгә ашырыла. 



8. Шәһәр җирлеге Советының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү 
турындагы карары, әгәр аның өчен шәһәр җирлеге Советы депутатларының 
билгеләнгән саныннан кимендә өчтән икесе тавыш бирсә, кабул ителгән дип 
санала. 
9. Шәһәр җирлеге Советының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү 
турындагы карары шәһәр җирлеге Советы утырышында рәислек итүче депутат 
тарафыннан имзалана. 
10. Шәһәр җирлеге Советы тарафыннан каралганда һәм шәһәр җирлеге 
башлыкларын отставкага җибәрү турында Карар кабул иткәндә тәэмин 
ителергә тиеш: 
1) тиешле утырышны уздыру датасы һәм урыны турында хәбәр алу, шулай ук 
шәһәр җирлеге Советы депутатларының яисә Татарстан Республикасы 

Президентының мөрәҗәгате һәм шәһәр җирлеге Советының аны отставкага 
җибәрү турында карар проекты белән танышу; 
2) аңа шәһәр җирлеге Советы депутатларына отставкага җибәрү өчен нигез 
сыйфатында тәкъдим ителә торган хәлләргә аңлатма бирү мөмкинлеге бирү. 
11. Шәһәр җирлеге Уставы нигезендә шәһәр җирлеге башлыгы шәһәр җирлеге 
советы составына керә һәм аның рәисе вәкаләтләрен башкара икән, шәһәр 
җирлеге башлыгын отставкага җибәрү турындагы карар шәһәр җирлеге 
Советы утырышында рәислек итүче депутат тарафыннан имзалана. 
12. Шәһәр җирлеге советы составына керүче һәм аның рәисе вәкаләтләрен 
башкаручы шәһәр җирлеге башлыгы аны отставкага җибәрү турындагы 
мәсьәлә карала торган шәһәр җирлеге Света утырышында катнашса, әлеге 
утырыш шәһәр җирлеге депутаты, моңа вәкаләтле шәһәр җирлеге депутаты 

рәислегендә уза. 
13. Шәһәр җирлеге башлыгы аны отставкага җибәрү турында шәһәр җирлеге 
Советы карары белән килешмәгән очракта, ул язма рәвештә үз фикерен 
белдерергә хокуклы. 
14. Шәһәр җирлеге Советының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү 
турындагы карары кабул ителгән көннән биш көннән дә соңга калмыйча рәсми 
рәвештә басылып чыгарга (халыкка хәбәр итәргә) тиеш. Шәһәр җирлеге 
башлыгы аны отставкага җибәрү мәсьәләсе буенча язма рәвештә үзенең аерым 
фикерен белдерсә, ул шәһәр җирлеге Советының күрсәтелгән карары белән 
бер үк вакытта бастырылырга (халыкка хәбәр ителергә) тиеш. 
15. Шәһәр җирлеге Советы депутатлары яки Татарстан Республикасы 
Президентының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү турындагы 

инициативасы шәһәр җирлеге Советы тарафыннан кире кагылган очракта, 
шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү турындагы мәсьәлә әлеге 
мәсьәлә каралганнан соң ике айдан да иртәрәк чыгарылырга мөмкин.  
16. Шәһәр җирлеге Советы аны отставкага җибәрү турында Карар кабул иткән 
шәһәр җирлеге башлыгы әлеге карарны рәсми рәвештә басылып чыккан 
көннән соң 10 көн эчендә судка шикаять бирү турында гариза белән 
мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 
Суд гаризаны карарга һәм гариза бирелгән көннән соң 10 көннән дә соңга 
калмыйча карар кабул итәргә тиеш.»; 
8) 53 мәкалә: 



8.1) 53 мәкаләдән соң 1 өлешендәге 4 пунктының җиденче абзацында " җирлек 
торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын 
саклаган өчен «юл хәрәкәтен оештыру «сүзләрен өстәргә,»; 
8.2) 53 статьяның 1 өлешендәге 6 пунктчасының икенче абзацын яңа 
редакциядә бәян итәргә: 
«- коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм 
транспортировкалау эшчәнлеген оештыруда катнашу;»; 
8.3) 53 статьяның 2 өлешендәге унөченче абзацында «хуҗасыз хайваннарны 
тоту һәм карап тоту буенча чаралар "сүзләрен « хуҗасыз хайваннар белән 
хезмәт итү эшчәнлеге" сүзләренә алмаштырырга»; 
8.4) 53 статьяның 2 өлешендә түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
"- 1992 елның 7 февралендә Россия Федерациясе Законында каралган яклау 

чараларын кулланучылар хокукларын гамәлгә ашыру  
№ 2300-1 «Кулланучылар хокукларын яклау турында".»; 
9) 79 статья: 
9.1) 79 статьяның 3 өлешендә түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә: 
«Муниципаль хокукый актларны һәм килешүләрне рәсми бастырып чыгару 
(халыкка җиткерү) өчен җирле үзидарә органнары шулай ук челтәр 
басмасыннан файдаланырга хокуклы. Рәсми челтәр басмасында муниципаль 
хокукый актның тулы тексты басылып чыккан (урнаштырган) очракта, басма 
басмада аңа күләмле график һәм таблич кушымталар китерелергә мөмкин.»; 
9.2) 79 статьясына түбәндәге эчтәлекле 12 өлеш өстәргә: 
«12. Җирле үзидарә органнары арасында төзелгән килешүләрне бастырып 
чыгару (халыкка игълан итү) әлеге Уставның 79 статьясындагы 3 өлеше 

нигезендә гамәлгә ашырыла.»; 
10) 85 статьяда: 
10.1) 85 статьясына түбәндәге эчтәлекле өлеш өстәргә: 10,11,12: 
«10. Граждан шәһәр җирлегенең контроль-хисап органы рәисе, рәис 
урынбасары һәм аудиторы,  якын туганнары  (ата-анасы, хатыны, балалары, 
бертуган, сеңелләре, бертуган, сеңелләре, сеңелләре, ата-аналары, балалары) 
булу очрагында шәһәр җирлеге контроль-хисап органы рәисе, рәис 
урынбасары һәм аудиторы, шәһәр җирлеге территориясендә урнашкан суд һәм 
хокук саклау органнары җитәкчеләре шәһәр җирлеге башкарма комитеты 
җитәкчесе вазыйфаларын били алмый. 
11. Муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен 65 яше тулган гражданнар 
муниципаль хезмәткә кабул ителә алмый. 

12. Җирле үзидарә органында җитәкче булган муниципаль хезмәткәр, 
мәнфәгатьләр конфликтын бетерү максатларында муниципаль берәмлек 
сайлау комиссиясе аппаратында, әлеге җирле үзидарә органының сайлау 
профсоюз органында, шәһәр җирлеге сайлау комиссиясе аппаратында 
муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен яклый алмый.»; 
11) 87 мәкаләдә: 
11.1) 87 мәкаләнең 1 өлешендәге 2 пунктына яңа редакциядә бәян итәргә: 



"2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белән 
идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә итүдән тыш; түләүсез 
нигездә һөнәри Союз органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 
профсоюз оешмасының сайлау органы белән идарә итүдә катнашу; съездда 
(конференциядә) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында 
катнашу; күрсәтелгән коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә 
(сәяси партиядән һәм һөнәри Союз органыннан, шул исәптән җирле үзидарә 
органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында 
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлап алу органыннан тыш) 

бертөрле башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә итү 
органнары составына эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәте белән кергән 
буларак түләүсез нигездә катнашу (муниципаль хокукый акт белән 
билгеләнгән тәртиптә алынган)), муниципаль берәмлек идарә һәм ревизия 
комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен, гамәлгә 
куючы (акционер) түләүсез нигездә тәкъдим итүдән тыш, 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;»; 
11.2) 87 мәкаләнең 4 өлешенә түбәндәге эчтәлек өстәргә: 
«4. Җирле үзидарә органында җитәкче булган муниципаль хезмәткәр, 

мәнфәгатьләр конфликтын бетерү максатларында муниципаль берәмлек 
сайлау комиссиясе аппаратында, әлеге җирле үзидарә органының сайлау 
профсоюз органында, шәһәр җирлеге сайлау комиссиясе аппаратында 
муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен яклый алмый” 
12) 92 мәкаләнең 3 өлешенә түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:: 
"2.1) коррупциячел 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 муниципаль 
хезмәткәрнең язмача аңлатылуы (ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән 
азат итү рәвешендә түләтүдән тыш));»; 

13) 111 статьяның 2 өлешендәге беренче абзацын түбәндәге эчтәлекле тәкъдим 
белән тулыландырырга: 
«Шәһәр җирлеге Уставы, шәһәр җирлеге Киңәшмәсенең әлеге Уставка 
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турындагы карары дәүләт теркәвенә 
алынганнан соң муниципаль берәмлекләр уставларының дәүләт реестрына 
«Россия Федерациясендә норматив хокукый актлар " кертелергә тиеш 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) «Интернет» мәгълүмати-
телекоммуникация челтәрендә график сурәтләре рәвешендә.». 
2.Әлеге карарны законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен 
җибәрергә.  



3. Дәүләт теркәвенә алынганнан соң әлеге карарны Татарстан Республикасы 
хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштыру (http://pravo.tatarstan.ru 
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында 
Зеленодол муниципаль районының мәгълүмат сайты 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) Интернет челтәрендә, шулай ук Васильево 
шәһәр тибындагы бистәсенең мәгълүмат стендларында: пгтВасильево, Ирек 
урамы, 1 нче йорт (Башкарма комитет бинасы), бәйрәм урамы, 9 нчы йорт 
(поселок китапханәсе) 
4. Әлеге карар «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында"гы 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законның 44 статьясындагы 8 өлеше нигезендә үз көченә керә дип 
билгеләргә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 
 
 
ПгтВасильево башлыгы вазыйфаларын башкаручы,                               

Киңәшмә Рәисе:                                                                              Р. Р. Фәсахов 


