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Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге муниципаль берәмлек Советының 2018 

елның 21 ноябрендәге 47-2 номерлы карары белән кабул ителгән муниципаль берәмлек уставын «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль законга туры китерү максатларында Татарстан Республикасы Спас муниципаль 

районының Ким авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Советы Татарстан Республикасы Спас муниципаль 

районының Ким авыл җирлеге   

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү проектын беренче укылышта кабул итәргә (1 нче кушымта). 

2. Раслау 

- «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында» гы карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм фикер 

алышуда гражданнарның катнашуы тәртибе (2 нче кушымта) 

- Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы 

Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында»гы 

карары проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрү тәртибе. 

 3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

Ким авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар 

проекты буенча килә торган тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча түбәндәге составта 

эшче төркем оештырырга:: 

 - Гисмятов Равил Гариф улы-Ким авыл җирлеге Советы башлыгы; 

         - Нигъмәтуллин Азат Нурислам улы-Ким авыл җирлеге Советы депутаты; 

- Синчугова Людмила Александровна-Ким авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре. 

4. 2019 елның 22 октябрендә сәгать 10.00 да ким мәдәният йорты бинасында «Татарстан Республикасы Спас 

муниципаль районы Ким авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» гы 

карарны гавами тыңлаулар үткәрергә. 

5. Эшче төркем «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү турында» гы карар проекты буенча Татарстан Республикасы Спас муниципаль 

районы Ким авыл җирлеге Советы депутатларының һәм гражданнарның тәкъдимнәрен өйрәнергә һәм 

гомумиләштерергә һәм Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының Ким авыл җирлеге советына 

карап тикшерүгә чыгарырга. 



 
 

 

 

 



Кушымта № 1 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль  

районы Ким авыл җирлеге Советының  

2019 елның 1 октябрендәге 68-1  

номерлы карарына карата 

 

Үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

Ким авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы  

 

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 бергә булу мөмкинлеге булмаса, гражданнар җыены 

әлеге Устав нигезендә этаплап, Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Идел буе 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 вакытта 

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.». 

5. 30 статьяны яңа редакциядә бәян итәргә  

«1. Авыл җирлеге Советы депутаты вәкаләтләре яңа чакырылыш авыл җирлеге Советы эшли башлаганнан 

бирле туктатыла. 

Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты 

вәкаләтләре срогы Россия Федерациясе субъекты законы нигезендә муниципаль берәмлек уставы белән 

билгеләнә һәм кимендә ике һәм биш ел була алмый. 

2. Җирлек Советы депутаты, әлеге Уставта билгеләнгән очраклардан тыш, депутат эшчәнлеген төп эш урыны 

буенча хезмәт һәм хезмәт вазыйфаларын башкару белән бергә алып бара. 

3. Җирлек Советы депутаты статусы белән бәйле чикләүләр федераль законнар белән билгеләнә. 

4. Җирлек Советы депутатына Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары, әлеге Устав, 

җирлек Советы карарлары нигезендә үз вәкаләтләрен каршылыксыз гамәлгә ашыру өчен шартлар тәэмин 

ителә. 

4.1 депутатның сайлаучылар белән очрашулары, аларны уздыру тормыш, транспорт яки социаль 

инфраструктура, элемтә объектлары эшчәнлеген бозмау, җәяүлеләр һәм (яки) транспорт чаралары хәрәкәтенә 

комачаулык тудырмау яки гражданнарның торак урыннарына яки транспорт яки социаль инфраструктура 

объектларына керүенә китермәү шарты белән, махсус билгеләнгән урыннарда, шулай ук ишегалды 

территорияләрендә үткәрелә. Мондый очрашулар турында Россия Федерациясе субъекты башкарма 



хакимияте органнарына яисә җирле үзидарә органнарына хәбәр итү таләп ителми. Шул ук вакытта депутат 

күрсәтелгән органнарга аларны үткәрү датасы һәм вакыты турында алдан хәбәр итәргә хокуклы. 

4.2 җирле үзидарә органнары депутатлар белән сайлаучылар очрашуларын уздыру өчен махсус билгеләнгән 

урыннарны билгелиләр, шулай ук депутатлар белән сайлаучылар очрашуларын уздыру өчен җирле үзидарә 

органнары тарафыннан бирелә торган урыннар исемлеген һәм аларны бирү тәртибен билгелиләр. 

4.3 депутатның халык алдында чара формасында сайлаучылар белән очрашулары җыелышлар, митинглар, 

демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

үткәрелә. 

4.4 җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турында Россия Федерациясе 

законнары белән билгеләнә торган гавами чара рәвешендә депутат белән сайлаучылар очрашуларын 

оештыруга яки үткәрүгә комачаулау Россия Федерациясе законнары нигезендә административ җаваплылыкка 

тартыла. 

5. Җирлек Советы депутаты җирлек Советы тарафыннан раслана торган депутат этикасы кагыйдәләрен, шул 

исәптән депутатның түбәндәге бурычларын үз эченә алырга тиеш булган кагыйдәләрен үтәргә тиеш:  

1) җирле үзидарә органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, муниципаль хезмәткәрләр һәм гражданнар 

эшчәнлегенә шәхсән яисә аның якын туганнарына кагылышлы мәсьәләләрне хәл иткәндә депутат статусыннан 

файдаланмаска; ; 

2) депутат вазыйфаларын объектив башкаруда шик уятырга, шулай ук аның абруена яисә җирлек Советы 

авторитетына зыян китерерлек низаглы хәлләрдән качарга мөмкин булган тәртиптән тыелырга; 

3) мәнфәгатьләр каршылыгы килеп чыгу куркынычы янаганда - вазыйфа биләүче затның шәхси кызыксынуы 

(биләве мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау һәм җайга салу буенча чаралар күрүне күздә тоткан, аларның 

вазыйфаи (хезмәт) бурычларын тиешле, объектив һәм гадел башкаруына (вәкаләтләрне гамәлгә ашыруга) 

тәэсир итә яки йогынты ясый алган хәл булганда, - бу хакта җирлек советына хәбәр итәргә һәм аның әлеге 

мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмауга яки җайга салуга юнәлтелгән карарын үтәргә; 

4) җирлек Советында билгеләнгән Халык алдында чыгыш ясау кагыйдәләрен үтәргә; 

5) депутат эшчәнлеге белән бәйле булмаган максатларда Федераль закон нигезендә конфиденциаль 

характердагы белешмәләргә кертелгән, депутат вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә аңа билгеле булган 

белешмәләрне игълан итмәскә һәм файдаланмаска.; 

6) депутат вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә физик һәм юридик затлардан (бүләкләр, акчалата бүләк, 

ссудалар, хезмәтләр күрсәтү, күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары өчен түләү һәм башка бүләкләүләр) 

бүләкләүләр алмаска. 

6. Депутат хокуклы түгел: 

1) Әгәр федераль законнарда башкасы каралмаган булса яки федераль законнар һәм Россия Федерациясе 

субъекты законнары нигезендә муниципаль хокукый актта билгеләнгән тәртиптә башкасы каралмаган булса, 

аңа әлеге оешма белән идарә итүдә катнашу йөкләмәсе бирелмәгән булса, эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шәхсән яисә ышанычлы затлар аша шөгыльләнергә, шулай ук хуҗалык итүче субъект (торак, торак-төзелеш, 

гараж кооперативларыннан, күчемсез милек хуҗалары ширкәтләреннән һәм билгеләнгән тәртиптә теркәлгән 

профсоюздан тыш) идарә итәргә;; 

2) мөгаллимлек, фәнни һәм башка иҗат эшчәнлегеннән тыш бүтән түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә. 

Шул ук вакытта мөгаллимлек, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек, әгәр Россия Федерациясенең халыкара 

килешүендә яисә Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, бары тик чит илләр, 

халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар хисабына гына 

финанслана алмый; 

3), Әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яисә Россия Федерациясе законнарында башкасы 

каралмаган булса, идарә органнары, Попечительләр яки Күзәтчелек советлары, чит ил коммерцияле булмаган 

хөкүмәтнеке булмаган оешмаларының һәм Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган структур 

бүлекчәләрнең составына керергә. 

7. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

җирле үзидарә органнарының рәсми сайтларында урнаштырыла һәм (яки) муниципаль хокукый актларда 

билгеләнгән тәртиптә массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып чыгару өчен бирелә. 



Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү депутат тарафыннан 

Татарстан Республикасы Законында билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Президенты карары буенча 

үткәрелә 

 «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 счетларын (кертемнәрен) ачарга һәм булдырырга, чит ил банкларында 

кулдагы акчаларны һәм кыйммәтләрне сакларга тыю турында " 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы 

Федераль закон белән, Татарстан Республикасы Президенты) депутат вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату 

яисә әлеге затларга карата җирлек советына яисә судка бүтән җаваплылык чараларын куллану турында гариза 

белән мөрәҗәгать итә. 

Татарстан Республикасы Президенты җирлек Советы депутаты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату 

турында гариза белән мөрәҗәгать иткән яки аңа карата вәкаләтләрне вакытыннан алда туктату өчен нигез 

барлыкка килү көне-советка әлеге гаризаның керү көне. 

 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.». 

 8. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты 25 

номерлы федераль закон белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, вазыйфаларны үтәргә тиеш 2008 

елның декабре № 273-ФЗ "Коррупциягә каршы көрәш турында" һәм башка федераль законнар белән. 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".». 

6. 33 статьяның 1 пунктындагы 25 пунктчасын үз көчен югалткан дип танырга; 

7.49 статьяның 6 пунктчасы үз көчен югалткан дип танырга; 

8. 85 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 кодексы һәм башка норматив актларны "сүзләрен 



өстәргә," Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан физик затларга башка түләүләр буенча 

гавами норматив йөкләмәләр һәм йөкләмәләрне"; 

9. 85 статьяның 2,3 пунктларында "бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә" сүзләрен төшереп калдырырга; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 


