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КАРАР 
 

«10» апрель 2019 г.          №176 
 
Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районы 
Свияжск авыл җирлеге Советының 
2018 елның 1 июнендәге 134 
номерлы карары белән расланган 
Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районы 
«Свияжск авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге Уставына 
үзгәрешләр кертү турында 

 
 
2003 елның 6 октябрендәге Федераль законнар нигезендә «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы, " муниципаль 
берәмлекләр уставларын дәүләт теркәвенә алу турында» Татарстан 
Республикасы Законы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 
турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районының «Свияжск авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге Уставы, Свияжск (Зөя) авыл җирлеге Советы карар чыгарды.: 

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 
Свияжск авыл җирлеге Советының 2018 елның 1 июнендәге 134 
номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районы «Свияжск авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләрне һәм 
өстәмәләрне кертергә::  
1) мәкалә 7: 
1.1) 7 статьяның 1 өлешендәге 14 пунктчасын яңа редакциядә бәян 

итәргә: 
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«14) җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм каты коммуналь 
калдыкларны транспортировкалау эшчәнлеген оештыруда катнашу;»; 

1.2) 7 статьяның 1 өлешендәге 17 пунктчасы төшереп калдырырга; 
2) мәкалә 8: 
2.1) 8 статьяның 1 өлешендәге 12 пунктчасында "хуҗасыз 

хайваннарны тоту һәм карап тоту буенча чаралар" сүзләрен «хайваннар 
белән яшәүче хуҗаларсыз эш итү эшчәнлеге " сүзләренә 
алмаштырырга»; 

2.2) 8 статьяның 1 өлеше түбәндәге эчтәлекле 15 пунктчага 
өстәргә:: 

«15) «кулланучылар хокукларын яклау турында " 1992 елның 7 
февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында 
каралган кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру.»; 

3) статьясына 9 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) мәкалә 22: 
4.1) 22 статьяның 2 өлешен яңа редакциядә бәян итәргә: 
«2. Халык алдында тыңлаулар 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) 35 статьяда: 

5.1) 35 статьяның 1 өлешендәге 21 пунктында» ябык «сүз 

белән "гавами" сүзе белән алмаштырырга»; 

6) 45 статьяның 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;»; 

7) 47 статьяның 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;»; 

8) 49 статьяда:  
8.1) 49 статьясына түбәндәге эчтәлекле 14 өлеш өстәргә:: 
«14. Җирлек Советы аны отставкага җибәрү турында Карар кабул 

иткән җирлек башлыгы әлеге карар рәсми 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.»; 



9) 53 статьяның 2 өлеше VI башлыгы. "Җирлек башкарма комитеты 
структурасы» ны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 «2. Җирлек башкарма комитеты структурасына җирлек башлыгы - 
Башкарма комитет җитәкчесе, җирлек башкарма комитеты җитәкчесе 
урынбасары, Башкарма комитетның башка вазыйфаи затлары керә.». 

10) 54 статья: 
10.1) 54 статьяның 1 өлешендәге 6 пунктчасының икенче абзацын 

яңа редакциядә бәян итәргә:  
«- коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм 

транспортировкалау эшчәнлеген оештыруда катнашу;»; 
10.2) 54 статьяның 1 өлешендәге 6 пунктчасының бишенче абзацы 

төшереп калдырырга; 
10.3) 54 статьяның 2 өлешендәге унөченче абзацында «хуҗасыз 

хайваннарны тоту һәм карап тоту буенча чаралар "сүзләрен «хайваннар 
белән яшәүче хуҗаларсыз мөрәҗәгать итү буенча эшчәнлек" сүзләренә 
алмаштырырга»; 

10.4) 54 статьяның 2 өлешендә түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
"- «кулланучылар хокукларын яклау турында " 1992 елның 7 

февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында 
каралган кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру.»; 

11) 77 статья: 
11.1) 77 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.»; 

11.2) 77 статьясына түбәндәге эчтәлекле 12 өлеш өстәргә: 
«12. Җирле үзидарә органнары арасында төзелгән килешүләрне 

бастырып чыгару (халыкка игълан итү) әлеге Уставның 77 
статьясындагы 3 өлеше нигезендә гамәлгә ашырыла.»; 

12) 83 статьяда: 
12.1) 83 статьясына түбәндәге эчтәлекле өлеш өстәргә: 10,11,12: 
«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. Граждан 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.»; 

13) 88 статья: 
13.1) 88 статьяның 2 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;»; 

13.2) 88 статьясына түбәндәге эчтәлекле 5 өлеш өстәргә: 
«5. Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында 
мәнфәгатьләр конфликтын бетерү максатларында әлеге җирле үзидарә 
органының сайлау профсоюз органында, муниципаль берәмлекнең 
сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль хезмәткәрләрнең 
мәнфәгатьләрен әлеге вазыйфаны биләгән чорда яклый алмый.»; 

14) 89 статьяның 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));»; 

15) 110 статья: 
15.1) 110 статьяның 2 өлешендәге беренче абзацын түбәндәге 

эчтәлекле тәкъдим белән тулыландырырга: 
"Авыл җирлеге Уставы, әлеге Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында авыл җирлеге Советы Карары, аларны дәүләт теркәвенә 
алганнан соң, Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы порталында 
«Россия Федерациясендә норматив хокукый актлар" муниципаль 
берәмлекләр уставларының дәүләт реестрына 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. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 
рәсми порталында дәүләт теркәвенә алынганнан соң урнаштыру 
(http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Муниципаль 
берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль 
районының мәгълүмат сайты (http://zelenodolsk.tatarstan.ru «Интернет» 
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә, шулай ук Яшел Үзән 
муниципаль районы Свияжск авыл җирлеге мәгълүмат стендларында 
түбәндәге адреслар буенча урнашкан: Успенская урамы, 11 йорт 
(җирлек хакимияте бинасы), Успенская урамы, 2 йорт (кибет бинасы). 
4. Әлеге карар 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 
законның 44 статьясындагы 8 өлеше нигезендә үз көченә керә дип 
билгеләргә  
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында". 
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Зөя авыл җирлеге 
башлыгы йөкләргә. 
 
 
 
Свияжск авыл җирлеге башлыгы  
җирлек башлыгы, Совет рәисе                                       В.П. Костюнин 
 


