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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка 

авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары  

проекты турында» 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка 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 

Екатериновка авыл җирлеге Уставының 86, 87, 88 статьялары нигезендә Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл җирлеге 

Советы карар кабул итте: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Екатериновка авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы 

карары проектын беренче укылышта кушымта нигезендә кабул итәргә. 

2. Екатериновка 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. 

 

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


 
Питрәч муниципаль районы 

Екатериновка авыл җирлеге Советы 

карарына кушымта 

 23 сентябрь 2019 ел № 102 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл җирлеге 

Советының ___________ утырышы 

 

Екатериновка авыл җирлеге Советы  

КАРАРЫ 

___  _________  2019 ел                                                                                  №  ___ 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл җирлеге 

уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»  

 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка 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 Екатериновка 

авыл җирлеге уставының 86, 87, 88 статьялары нигезендә Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл җирлеге Советы карар кабул 

итте: 
1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 15 июнендәге 10 номерлы карары белән расланган 

уставына (Советның 2016 елның 19 февралендәге 17, 2017 елның 20 гыйнварындагы 

37, 2017 елның 29 сентябрендәге 46, 2018 елның 29 гыйнварындагы 61, 2018 елның 

16 июлендәге 75, 2019 елның 28 мартындагы 91номерлы карарларына кертелгән 

үзгәрешләр белән), кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә. 

2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен 

җибәрергә. 

 3. Екатериновка 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  

Екатериновка авыл җирлеге башлыгы                                                         А.Н. Жуков 
 

 

 

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


Питрәч муниципаль районы 

Екатериновка авыл җирлеге Советы 

карарына кушымта 

____________ 2019 ел  № ______ 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл җирлеге 

уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр  
 

1. «Җирле әһәмияттәге мәсьәләләр» 5 статьясындагы 1 өлешкә түбәндәге 

эчтәлекле 20 пункт өстәргә: 

- «20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән 

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

төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, үзгәртеп коруның рөхсәт ителгән 

иң чик параметрларына, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән 

билгеләнгән, территорияне планлаштыру документларына яисә федераль законнарда 

билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләргә 

туры китерү турында карар кабул итү.». 

2. «Гражданнар җыены» 22 статьясында:  

- 3 өлешнең 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

6) җирлекара территориядә урнашкан торак пунктта, яңа төзелгән җирлек 

булдыру турында халык инициативасын тәкъдим итү максатларында, шулай ук яңа 

төзелгән җирлектә, әгәр сайлау хокукына ия кешеләр саны 300 дән артмаган булса, 

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 артмаган вакыт эчендә, Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл җирлеге торак пунктларында 

гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмә нигезендә 

этаплап уздырыла. 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. 30 статьяның 3 өлешендә «Җирлек Советы депутаты статусы»: 

- беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«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.»; 

- өченче абзацта «Җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты» сүзләреннән 

соң «яисә күрсәтелгән затларга карата башка җаваплылык чараларын куллану»  

сүзләрен өстәргә; 

- 3.1. өлешенә киләсе эчтәлектәге сүзләрне өстәргә: 

«3.1. 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: 

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.»; 

- 3.2. өлешенә киләсе эчтәлектәге сүзләрне өстәргә: 

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

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына 3.1 өлешендә күрсәтелгән җаваплылык 

чараларын куллану турында Россия Федерациясе субъекты законы нигезендә 

муниципаль хокукый акт белән билгеләнә.».  

4. «Башкарма комитет вәкаләтләре» 49 статьясының 1 өлешендә: 

- 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 пунктта: 

2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



« - җирлекнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы 

үстерү программасын, җирлекнең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программаларын, җирлекнең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программаларын эшли һәм раслый, аларга карата таләпләр Россия Федерациясе 

Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә;»; 

10 абзацны үз көчен югалткан дип танырга. 

5. «Муниципаль финанс контроле» 85 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.». 

 

 
 

 
 

 


