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"Осиново авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
Уставына үзгәрешләр кертү турында, 
Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы Осиново авыл җирлеге 
Советының 2018 елның 1 июнендә кабул ителгән 
249 номерлы карары белән расланган  

 

Яшел Үзән муниципаль районы " Осиново авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
Уставы нигезендә Осиново авыл җирлеге Советы:«:,«муниципаль берәмлекләр 
уставларын дәүләт теркәве турында» 2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " 2004 елның 
28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы», Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 
елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә»карар кабул 
итте: 
 
1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Осиново авыл 
җирлеге Советының 2018 елның 1 июнендәге 249 номерлы карары белән расланган 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы «Осиново авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләрне һәм 
өстәмәләрне кертергә: 
1) 7 нче статья: 
1.1) 7 статьяның 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 статьяның 1 өлешендәге 17 пунктчасын төшереп калдырырга; 
2) 8 нче статья 
2.1) 8 статьяның 1 өлешендәге 12 пунктчасында «хуҗасыз хайваннарны тоту һәм 
карап тоту буенча чаралар "сүзләрен « хуҗаларсыз яшәүче хайваннар белән эш итү 
эшчәнлеге" сүзләренә алмаштырырга»; 
3) 9 статьяга 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 нче статья: 
4.1) 22 статьяның 2 өлешен яңа редакциядә бәян итәргә: 
«2. Халык  тыңлаулары авыл җирлеге Советы, җирлек башлыгы яки авыл җирлеге 
башкарма комитеты җитәкчесе инициативасы буенча үткәрелә. 
     Халык яки авыл җирлеге Советы инициативасы белән үткәрелгән гавами 
тыңлаулар җирлек Советы тарафыннан билгеләнә, ә килешү нигезендә үз 



вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы җирлек башлыгы яки авыл җирлеге башкарма 
комитеты җитәкчесе инициативасы буенча җирлек башлыгы тарафыннан 
билгеләнә.»; 
4.2) 22 статьяның 10 өлешендә «әлеге статьяның 3 өлешендә күрсәтелгән проектлар 
һәм мәсьәләләр буенча " сүзләрен төшереп калдырырга,»; 
5) 45 статьяның 3 өлешендәге икенче абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: 
"эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки аша шөгыльләнергә 
(Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре советы идарәсендә, 
муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләре, сәяси партия, билгеләнгән 
тәртиптә теркәлгән профсоюз катнашудан тыш, съезд (конференция) яки башка 
иҗтимагый оешма, торак, төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милек милек 
милекчеләр ширкәтләре гомуми җыелышында катнашудан тыш) катнаша), 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 статьяның 5 өлешендәге өченче абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: 
"эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки аша шөгыльләнергә 
ышанычлы затлар, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле 
булмаган оешма белән идарә итүдә (Идарәдә катнашудан тыш 
билгеләнгән тәртиптә теркәлгән Россия Федерациясе субъекты муниципаль 
берәмлекләре Советы, муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләре, сәяси 
партия, профсоюз тарафыннан съездда (конференция) яисә башка иҗтимагый 
оешма, торак, төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милек милекчеләр 
ширкәтләренең гомуми җыелышында катнашу (конференция)), 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) 54 статья:  
7.1) 54 статьяның 1 өлешендәге 6 пунктчасының икенче абзацын яңа редакциядә 
бәян итәргә: « - каты коммуналь  чүп җыю (шул исәптән аерым җыю  ) , транспортлау 
буенча эшчәнлекне оештыруда катнашу ;»;  
7.2) 54 статьяның 1 өлешендәге 6 пунктчасының бишенче абзацы төшереп 
калдырырга;  
7.3)  54 статьядагы  2 өлешнең унөченче абзацындагы « хуҗасыз торучы  
хайваннарны тоту  һәм асрау буенча чаралар» сүзләрен  « хуҗалардан башка 
яшәүче хайваннар   белән мөрәҗәгать итү буенча эшчәнлек» сүзләренә 
алмаштырырга; 
8) 89 статьяда: 
8.1) 89 статьяны 10,11,12 өлешләр белән киләсе эчтәлектә тулыландыру: 
«10. Граждан рәис вазыйфасына, рәис урынбасары һәм    
җирлекнең контроль-хисап органы аудиторына билгеләнә алмый, муниципаль 
хезмәткәре рәис, рәис урынбасары һәм җирлекнең контроль-хисап органы аудиторы 



вазифаларын  җирлекнең вәкиллекле органы җитәкчесе, Җирлек башлыгы, Авыл 
җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе, суд җитәкчеләре һәм авыл җирлеге 
территориясендә урнашкан хокук саклау органнары җитәкчеләре   белән якын 
туганлык яки үзлекләре очрагында (әти-әниләр, ир белән хатын, балалар, абый-
апалар, ә шулай ук  ирнең яки хатынның абыйсы-энесе, сеңелләре, әти-
әниләре,балалары) алмаштыра алмый. 
11. Граждан муниципаль хезмәткә 65 яшькә җиткәч кабул ителә алмый 
- муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен билгеләнгән иң чикле яшь.  
12. җитәкче булган муниципаль хезмәткәре, күрсәтелгән вазыйфаларын биләгән 
чорында,  җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе 
аппаратында мәнфәгатьләр каршылыгын төшереп калдыру максатыннан җирле 
үзидарә сайлау профсоюз органнарында, җирле сайлау комиссиясе аппаратында 
муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен  тәкъдим итә алмый. 
9)94 статья  
9.1) 94 статьяның 2 өлешендәге 2 пунктына яңа редакциядә бәян итәргә: 
2) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән шөгыльләнергә яки ышанычлы затлар аша, 
коммерция оешмасы белән, я коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә 
катнашу (сәяси партия белэн идарә итүдән катнашудан тыш, һөнәри берлеге  
әгъзасы белэн идарә итүдә түләүсез нигездә катнашудан тыш, шул исәптән җирле 
үзидарә органында, аппарат муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясендә 
төзелгән беренчел сайлау органы профсоюз оешмасы белэн дә; съездда катнашу 
(конференцияләр) яки башка иҗтимагый оешманың гомуми җыелышында, торак, 
торак-төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милек милекчеләр ширкәтләре 
җыелышларында; күрсәтелгән коммерцияле булмаган оешмалар белэн түләүсез 
нигездә идарә итүдә катнашу (сәяси партия яки һөнәри берлеге  әгъзасыннан тыш, 
шул исәптән җирле үзидарә органында, аппарат муниципаль берәмлекнең сайлау 
комиссиясендә төзелгән беренчел сайлау органы профсоюз оешмасы)  бер 
башкарма орган сыйфатында  яки яллаучы (эш бирүче)  вәкиле рөхсәте белән  
муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган, аларның коллегиаль 
идарә итү органнары составына керү); муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен 
түләүсез нигездә  идарә итү органнарында һәм ревизия комиссиясында,аның 
оештыручысы  
муниципаль берәмлек (акционер) буларак,  тәкъдим итүдән тыш, тәртип билгели 
торган муниципаль хокукый актлар нигезендә , муниципаль берәмлек вәкаләтләре  
оешмасы исеменнән гамәлгә ашыручы муниципаль милегендә булган акциялар 
белән идарә итү (устав капиталында катнашу бурычлары); федераль законнар 
белән каралган башка очракларда; 
9.2)94 статьясына 94  түбәндәге эчтәлекле 6 өлеш өстәргә: 
Житәкче булган муниципаль хезмәткәре күрсәтелгән вазыйфаларын биләгән 
чорында җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе 
аппаратында мәнфәгатьләр каршылыгын төшереп калдыру максатыннан җирле 
үзидарә сайлау профсоюз органнарында, муниципаль берәмлеге сайлау комиссиясе 
аппаратында  муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен тәкъдим итә алмый; 
10) 95 статьяның 3 өлешендә түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә::  
"2.1) коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча муниципаль 
органның тиешле кадрлар хезмәте бүлекчәсенең коррупцион хокук бозулар турында 
доклады, аны кылган факттагы хәлләр һәм муниципаль хезмәткәрнең ризалыгы 
белән генә язма аңлатмалар һәм коррупция хокук бозу фактларын белән тану шарты  
(ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендә түләтүләрдән 
тыш);»  
2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвенә алу өчен 
җибәрергә. 



3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында урнаштыру Муниципаль берәмлекләре порталы составында булган 
Зеленодольск муниципаль сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) 
телекоммуникация челтәрендә, шулай ук Яшел Үзән муниципаль районы Осиново 
авыл җирлеге мәгълүмат стендларында түбәндәге адреслар буенча: Осиново авылы 
(җирлекнең административ бинасы янында), Осиново авылында Светлая урамы 
буенча, Юбилейная урамы буенча, Ремплер авылында Пионерская урамы буенча, 
Яңа Тура авылында Кооператив урамы буенча, Новониколаевский бистәсендә 
Центральная урамы буенча 
4. Әлеге карар 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында»  дигән 131-Ф3 номерлы Федераль 
законынын 44 статьясындагы 8 өлешенә карап   үз көченә  керә дип билгеләргә. 
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Осиново авыл җирлеге башлыгына 
йөкләргә. 

   

 

Осиново Башлыгы                                                                          

авыл җирлеге башлыгы, 

Совет рәисе                                                                                                                А.Ю. Салимов 

 


