
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

Чәчәкле  авыл җирлеге советы  
 

Карар 

№ 101                                                                               1   октябрь   2019 ел  

 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

Чәчәкле  авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр  

кертү проекты турында  

 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставын Татарстан Республикасы Спас 

муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге муниципаль берәмлек Советының 

2018 елның 29 ноябрендә кабул ителгән 61 номерлы карары белән «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законга туры китерү 

максатларында Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  

авыл җирлеге муниципаль берәмлек Советы Татарстан Республикасы Спас 

муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге 

 

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл 

җирлеге муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә (1 

нче кушымта). 

        2. Расларга 

- «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм фикер алышуда 

гражданнарның катнашуы тәртибе (2 нче кушымта) 

- Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында» гы карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 нче 

кушымта). 

 3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар проекты 

буенча кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча 

түбәндәге составта эшче төркем оештырырга:: 

        -  Исмәгыйлева Әсхсдия Наил кызы  -  Чәчәкле  авыл җирлеге башлыгы 

         -  Гөлминсәдыйкова Рүзилә Хәйдәр кызы – Чәчәкле  авыл җирлеге Советы 

депутаты; 

        - Шәһиәхмәтова Роза Ривкәт кызы - Чәчәкле авыл җирлеге башкарма 

комитеты секретаре. 

4. 2019 елның 22 октябрендә сәгать 10.00 да Чәчәкле  мәдәният йорты 

бинасында «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында» Карар кабул итү турында тынлау уздырырга. 



 
 

 

 

 

 

 



Кушымта № 1  

Татарстан Республикасы Спас 

муниципаль районы Чәчәкле  авыл 

җирлеге Советының 2019 елның 1 

октябрендәге 101 нче карары 

 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

Чәчәкле  авыл җирлеге Уставына 

Үзгәрешләр һәм өстәмәләр 
 

1. 5 статьяның 16 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"16) җирлек территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннар белән мөрәҗәгать итү 

буенча эшчәнлек алып бару.;» 

2. 19 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«2. Халык алдында тыңлаулар контракт нигезендә үз вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы җирлек Советы, җирлек башлыгы, җирлек башкарма комитеты 

җитәкчесе инициативасы буенча үткәрелә. 

Халык яки җирлек Советы инициативасы белән үткәрелә торган гавами 

тыңлаулар җирлек Советы тарафыннан билгеләнә, ә контракт нигезендә үз 

вәкаләтләрен башкаручы җирлек башлыгы, Башкарма комитет җитәкчесе 

инициативасы белән җирлек башлыгы тарафыннан билгеләнә.». 

      3.22 статьяның 3 пунктындагы 6 пунктчасын 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;". 

4. 22 статьяга 3.1 пункт өстәргә. киләсе эчтәлеге: 

«3.1 статьяда каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлектә 

яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия булган яртысыннан артыграгы катнашуга 

хокуклы. Торак пунктта әлеге торак пунктта яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия 

булган яртысыннан артыгы бер үк вакытта булу мөмкинлеге булмаса, 

гражданнар җыены әлеге Устав нигезендә этаплап уздырыла, ул Татарстан 

Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турында 

Нигезләмә белән расланган тәртиптә гражданнар җыенын үткәрү турында 

Карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмаган вакыт эчендә үткәрелә. 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.». 

5. 31 статьяның 7 пунктындагы 3 абзацында «депутат вәкаләтләре» 

сүзләреннән соң «яисә аңа карата башка җаваплылык чарасын куллану;» 

сүзләрен өстәргә.  

6. 31 статьяга түбәндәге эчтәлекле 7.1-7.2 пунктлары өстәргә:: 

«7.1. 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 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.  

7.2. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяның 7.1 пунктында 

күрсәтелгән җаваплылык чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе 

Россия Федерациясе субъекты законы нигезендә муниципаль хокукый акт 

белән билгеләнә.». 

7. 31 статьяның 8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"8. 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 счетлар 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"."; 

8.  34 ст. 1 п. 25 пунктчасын үз көчен югалткан дип танырга; 

9. 50 статьяның 6 пунктчасы үз көчен югалткан дип танырга; 

10. 86 статьяның 1 пунктында "Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм 

башка норматив законнар" сүзләрен "нигезләмәләр" сүзенә алмаштырырга, 

"Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан физик затларга 

башка түләүләр буенча гавами норматив йөкләмәләр һәм йөкләмәләрне, шулай 

ук дәүләт (муниципаль) контрактлар, килешүләр шартларын үтәүне тәэмин итә 

торган хокукый актларны (килешүләрне) "сүзләренә алмаштырырга," Россия 

Федерациясе Бюджет законнары һәм башка норматив актларны "сүзләрен 

өстәргә," Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан физик 



затларга башка түләүләр буенча гавами норматив йөкләмәләр һәм 

йөкләмәләрне, шулай ук дәүләт (муниципаль) контрактлар, килешүләр 

шартларын"; 

11. 86 статьяның 2,3 пунктларында "бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә" 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Кушымта № 3 

Татарстан Республикасы  

Спас муниципаль районы  

Чәчәкле  авыл җирлеге  

Советының 2019 елның 1 октябрендәге 

 101 номерлы карарына карата 

 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге 

«Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

карар проекты буенча ачык тыңлаулар тәртибе 
 

   1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге 

«Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

карар проекты буенча ачык тыңлаулар «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында»Федераль законның 28 статьясы 

нигезендә үткәрелә. 

   2. Халык тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү хокукы белән, шулай ук 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге 

Советына язма гаризалар тапшырган авыл халкы да катнаша. 

   3. Халык тыңлауларында, халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка, 

җирлекнең барлык кызыксынган кешеләре катнаша ала. 

   4. Катнашучыларны теркәү ачык тыңлаулар башланырга 30 минут кала 

башлана. 

   5. Халык алдында тыңлауларда авыл җирлеге башлыгы рәислек итә. 

   6. Ачык тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул 

катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, тыңлауларны 

үткәрү тәртибе турында хәбәр итә. 

   7. Беркетмәне рәсмиләштерү, кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу өчен, рәислек 

итүче тәкъдиме буенча гавами тыңлаулар секретариаты җитәкчесе һәм 

секретариатның ике әгъзасы составында сайлана. 

   8. Төп доклад белән Чәчәкле  авыл җирлеге Советы депутаты чыгыш ясый. 

   9. Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашучылар, гариза бирү 

вакытына карап, чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла. 

  10. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык 

дәвам итәргә тиеш түгел. 

  11. Халык тыңлауларында катнашучылар чыгыш ясаганнан соң, рәислек итүче 

рөхсәте белән чыгыш ясаучыларга сораулар бирергә хокуклы. 

  12. Халык тыңлауларында катнашучылар ачык тыңлаулар барышына 

тыкшынырга, аларны өзергә һәм үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. 

  13. Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртипне үтәү ачык тыңлауларда катнашу 

өчен мәҗбүри шарт булып тора. 

  14. Халык тыңлауларын үткәрү тәртибен бозган очракта, рәислек итүче 

аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрүне таләп итәргә хокуклы. 

  15. Чыгышлар тәмамланганнан соң, рәислек итүче гавами тыңлаулар 

секретариаты җитәкчесенә гавами тыңлаулар барышында әйтелгән 

тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне ачыклау өчен сүз бирә ала. 

  16. Халык тыңлауларында катнашучыларның барлык искәрмәләре һәм  



 
 


