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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары  

проекты турында» 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге 

уставын «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында «Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 1 маендагы 87-

ФЗ номерлы федераль законга, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 40 статьясына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 26 июлендәге 228-ФЗ номерлы Федераль 

законга һәм «Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законның 13.1 

статьясына, «Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 2 

августындагы 283-ФЗ номерлы Федераль законга үзгәрешләр кертү турында», 

«Дәүләт (муниципаль) контролен, эчке финанс контролен һәм эчке финанс аудитын 

камилләштерү өлешендә Россия Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү 

турында» 2019 елның 26 июлендәге 199-ФЗ номерлы Федераль законына туры 

китерү максатларында,  Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Питрәч авыл җирлеге Уставының 102, 103, 104 статьялары нигезендә Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге Советы 

карар кабул итте: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары проектын 

беренче укылышта кушымта нигезендә кабул итәргә. 

2. Питрәч авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында, шулай ук Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru),    

Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) әлеге 

карарны игълан итәргә һәм урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Татарстан Республикасы  

Питрәч муниципаль районы  

Питрәч авыл җирлеге башлыгы                                                        И.М. Кашапов 

 

http://www.pravo.tatarstan.ru/
http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Питрәч муниципаль районы Питрәч 

авыл җирлеге Советы карарына 

кушымта 

 23 сентябрь 2019 ел № 136 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге 

Советының ___________ утырышы 

 

Питрәч авыл җирлеге Советы  

КАРАРЫ 

___  _________  2019 ел                                                                                  №  ___ 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге 

уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»  

 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге 

уставын «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы белән туры китерү максатларында 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге 

уставының 102, 103, 104 статьялары нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге Советы карар кабул итте: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге 

Советының 2015 елның 15 июнендәге 21 номерлы карары белән расланган уставына 

(Советның 2016 елның 5 февралендәге 29, 2017 елның 30 гыйнварындагы 53, 2017 

елның 2 октябрендәге 71, 2018 елның 29 гыйнварындагы 85, 2018 елның 16 

июлендәге 98, 2019 елның 5 апрелендәге 119номерлы карарларына кертелгән 

үзгәрешләр белән), кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә. 

2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен 

җибәрергә. 

 3. Питрәч авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында, шулай ук Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru), 

Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) әлеге 

карарны игълан итәргә һәм урнаштырырга. 

4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Татарстан Республикасы  

Питрәч муниципаль районы  

Питрәч авыл җирлеге башлыгы                                                         И.М. Кашапов 

 
 

 

 

http://www.pravo.tatarstan.ru/
http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Питрәч муниципаль районы Питрәч 

авыл җирлеге Советы карарына 

кушымта 

23 сентябрь 2019 ел  № 136 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге 

уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр  
 

1. «Җирле әһәмияттәге мәсьәләләр» дигән 7 статьяны яңа редакциядә бәян 

итәргә: 

7 Статья. Җирлекнең җирле әһәмияттәге мәсьәләләр. 

1. Җирле әһәмияттәге мәсьәләләргә түбәндәгеләр керә: 

1) җирлек бюджеты проектын төзү һәм карау, җирлек бюджетын раслау һәм 

үтәү, аның үтәлешен контрольдә тоту, җирлек бюджеты үтәлеше турындагы 

хисапны төзү һәм раслау; 

2) җирлекнең җирле салымнарын һәм җыемнарын билгеләү, үзгәртү һәм 

гамәлдән чыгару; 

3) муниципаль җирлек милкендәге мөлкәт белән идарә итү, алардан 

файдалану һәм алар белән эш итү; 

4) җирлек торак пунктлары чикләрендә беренчел янгын куркынычсызлыгы 

чараларын тәэмин итү; 

5) җирлек халкын элемтә, җәмәгать туклануы, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте 

белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру.; 

6) җирлек халкын мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү һәм ял 

итү өчен шартлар тудыру; 

7) Җирлек территориясендә физик культура һәм массакүләм спортны үстерү 

өчен шартлар тәэмин итү, җирлекнең рәсми физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт 

чараларын үткәрүне оештыру; 

8) җирлекнең архив фондларын формалаштыру; 

9) җирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау, аларның 

үтәлешен контрольдә тоту, күрсәтелгән Кагыйдәләр нигезендә җирлек 

территориясен төзекләндерүне оештыру; 

10) адреслар бирү, адресларны үзгәртү, юкка чыгару, урам-юл челтәре 

элементларына (федераль әһәмияттәге автомобиль юлларыннан, региональ яки 

муниципальара, муниципаль районның җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан 

тыш) исемнәр бирү, җирлек чикләрендә планлаштыру структурасы элементларына 

исемнәр бирү, мондый атамаларны үзгәртү, юкка чыгару, мәгълүматны Дәүләт 

адреслы реестрында урнаштыру; 

11) авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгә ярдәм итү, кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар тудыру; 

12) җирлектә балалар һәм яшьләр белән эшләү чараларын оештыру һәм 

гамәлгә ашыру; 

13) җәмәгать тәртибен саклауда катнашучы гражданнарга һәм аларның 

берләшмәләренә ярдәм күрсәтү, халык дружиналары эшчәнлеге өчен шартлар 

тудыру; 

14) каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым туплау) һәм 



транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу;  

15) оештыру ритуаль хезмәтләр һәм карап тоту урыннар күмү; 

16) җирлек чикләрендә халыкны су белән тәэмин итү, ташландык суларны 

агызу, халыкны ягулык белән тәэмин итүне вәкаләтләр чикләрендә оештыру; 

17) җирлекнең торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль 

юлларына карата юл эшчәнлеге; 

18) җирлек территориясендә яшәүче Россия Федерациясе халыкларының 

телләрен һәм мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә, мигрантларның социаль һәм 

мәдәни адаптациясенә юнәлтелгән чараларны тормышка ашыру өчен шартлар 

тудыру; 

19) җирлек халкының массакүләм ял итү өчен шартлар тудыру һәм халыкның 

массакүләм ял итү урыннарын, гражданнарның гомуми файдаланудагы су 

объектларына һәм аларның яр полосаларына ирекле үтүен тәэмин итүне дә кертеп, 

төзекләндерүне оештыру. 

20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән 

төзелгән корылманы сүтү, үз белдеге белән корылманы сүтү яки аны капиталь 

төзелеш объектларының җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән 

билгеләнгән рөхсәт ителгән иң чик параметрларына, территорияне планлаштыру 

документларына яисә федераль законнарда билгеләнгән капиталь төзелеш 

объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләргә туры китерү турында карар кабул 

итү. 

2. Җирле үзидарә органнары җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча 

үз вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны Питрәч муниципаль районы 

бюджетына бирелә торган субвенцияләр исәбенә тапшыру турында Питрәч 

муниципаль районы җирле үзидарә органнары белән килешүләр төзергә хокуклы.   

3. Җирле үзидарә органнарына аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү федераль 

законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән гамәлгә ашырыла. 

Җирле үзидарә органнары бирелгән дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

федераль законнарда һәм Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән 

тәртиптә, әлеге максатларга бүлеп бирелгән матди ресурслар һәм финанс чаралары 

чикләрендә җаваплы. 

Тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру дәүләт контролендә тора. Аерым 

дәүләт вәкаләтләрен җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә ашыруны 

контрольдә тоту шартлары һәм тәртибе федераль законнар һәм Татарстан 

Республикасы законнары белән билгеләнә. 

Җирлек советы үз вәкаләтләре чикләрендә, үзләренә тапшырылган аерым 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен, җирле үзидарә органнары карамагында 

булган матди ресурслардан һәм финанс чараларыннан өстәмә файдалану 

очракларын һәм тәртибен билгеләргә хокуклы.» 

2. «Гражданнар җыены» 24.1 статьясында:  

- 3 өлешнең 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

«6) яңа оешкан җирлек булдыру турында халык инициативасын тәкъдим итү 

максатларында, яңа төзелгән авыл җирлегендә, сайлау хокукына ия булган кешеләр 

саны 300 дән артмаган очракта, яңа төзелгән җирлекнең җирле үзидарә органнары 

структурасын билгеләү мәсьәләсе буенча, яңа төзелгән җирлекнең җирле үзидарә 



органнары структурасын билгеләү мәсьәләсе буенча;» 

- 9 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «9. Әлеге статьяда каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлек 

халкының сайлау хокукына ия булган яртысыннан артыгы катнашуга хокуклы. 

Торак пунктта әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешеләрнең яртысыннан 

артыграгы бер үк вакытта бергә булу мөмкинлеге булмаса, күрсәтелгән торак пункт 

кергән муниципаль берәмлек уставы нигезендә гражданнар җыены этаплап 

уздырыла, әлеге торак пунктта гражданнар җыенын үткәрү турында Карар кабул 

ителгән көннән соң бер айдан да артмый торган вакыт эчендә этаплап уздырыла, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Питрәч авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмә 

белән расланган Нигезләмә нигезендә расланган. Шул ук вакытта элек гражданнар 

җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдә киләсе этапларда катнашмый. 

Гражданнар җыены карары кабул ителгән дип санала, әгәр аның өчен тавыш биргән 

булса, җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирде.». 

3. 33 статьяда  «Җирлек Советы депутаты статусы»: 

- 3 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 

«Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон һәм башка федераль законнар 

белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, вазыйфаларны үтәргә тиеш. 

Җирле үзидарәнең сайланулы органы депутаты, әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләре «коррупциягә каршы тору 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 категория затларга аерым категория затларның 

керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ 

номерлы Федераль закон, аерым категория затларга исәп-хисап ачарга һәм, әгәр 

әлеге Федераль законда башкасы каралмаган булса, Россия Федерациясе 

территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата һәм кыйммәтләрне 

саклау, чит ил финанс инструментларын белү һәм (яки) куллану»; 

- 3.2. өлешендә. «җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты» сүзләреннән 

соң «әлеге затларга карата башка җаваплылык чараларын куллану яисә куллану» 

сүзләрен өстәргә; 

- 3.4. өлешенә түбәндәге эчтәлектәге абзац өстәргә: 

«3.4. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында дөрес булмаган яисә тулы булмаган мәгълүмат биргән 

вазыйфаи затына, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының 

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

белешмәләр биргән өчен, әгәр бу мәгълүматларны бозып күрсәтмәгән булса, 

түбәндәге җаваплылык чаралары кулланылырга мөмкин: 

1) кисәтү; 



 2) депутатны, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 

вазыйфасыннан азат итү, аның вәкаләтләре вакыты туктатылганчы муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 

вазыйфа биләү хокукыннан мәхрүм итү; 

 3) вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан даими нигездә азат итү, вәкаләтләр срогы 

туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан мәхрүм итү; 

4) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең 

сайланулы органында аның вәкаләтләре срогы туктатылганчы вазыйфаларны 

биләүне тыю; 

5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне тыю»; 

- 3.5. өлешенә түбәндәге эчтәлектәге абзац өстәргә: 

«3.5. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына 3.1. өлешендә күрсәтелгән җаваплылык 

чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе. белән билгеләнә, Россия 

Федерациясе субъекты законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән 

билгеләнә». 

 4. «Башкарма комитет вәкаләтләре»  52 статьясындагы 1 өлешендә: 

- 2 пунктта 8 абзацны төшереп калдырырга; 

- 3 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«үз белдеге белән төзелгән корылманы сүтү, үз белдеге белән төзелгән 

корылманы сүтү яки аны рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләүнең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән 

билгеләнгән иң чик параметрларына, территорияне планлаштыру документларына 

яки федераль законнарда билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары 

параметрларына мәҗбүри таләпләргә туры китерү турында Россия Федерациясе 

граждан законнары нигезендә карар кабул итә.»; 

- 6 пунктның 8 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« - җирлекнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы 

үстерү программаларын, җирлекнең транспорт инфраструктурасын комплекслы 

үстерү программаларын, җирлекнең социаль инфраструктурасын комплекслы 

үстерү программаларын эшли һәм раслый, аларга карата таләпләр Россия 

Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә; ». 

5. «Муниципаль финанс контроле»  101 статьясында: 

- 1 өлешнең 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мөнәсәбәтләрен җайга сала 

торган хокукый актлар, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан 

физик затларга башка түләүләр буенча гавами норматив йөкләмәләр һәм йөкләмәләр 

бирә торган хокукый актлар нигезләмәләрен үтәүне тәэмин итү, шулай ук 

муниципаль контрактлар, килешүләр (килешүләр) шартларын бюджеттан акча бирү 

турында саклауны тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла.»; 

- 2 өлештә «бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

- 3 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«3. Эчке муниципаль финанс контроле Федераль казначылыкның, Җирлекнең 

башкарма комитеты органнары булган муниципаль финанс тикшерүе органнарының 

контроль эшчәнлеге булып тора.». 

 


