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Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлеге
Уставына үзгәрешләр кертү проекты турында

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль
берәмлек уставын Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге
муниципаль берәмлек Советының 2018 елның 30 ноябрендәге 57-2 номерлы карары белән кабул
ителгән Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге «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 Урта Йорткүл авыл җирлеге
Карар бирә:
1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проектын беренче укылышта кабул итәргә (1 нче кушымта).
2. Раслау
- «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл 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 Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының
«Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл 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 Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында»
карар проекты буенча кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча
түбәндәге составта эшче төркем оештырырга::
- Кәримуллина Гөлинә Рәхим кызы-Урта Йорткүл авыл җирлеге Советы башлыгы;
- Сусарина Лада Александровна-Урта Йорткүл авыл җирлеге Советы депутаты;
- Насыйбуллина Милявшя Гөлгәрәй кызы-Урта Йорткүл авыл җирлеге башкарма комитеты
секретаре.

Кушымта № 1
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 2019
елның 1 октябрендә кабул ителгән 71-1 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Үзгәрешләр һәм өстәмәләр
муниципаль берәмлек Уставына Урта Йорткүл авыл җирлеге
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 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1. Җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча муниципаль норматив хокукый актлар проектлары
буенча фикер алышу өчен җирлек Советы, җирлек башлыгы катнашында гавами тыңлаулар
үткәрелергә мөмкин.
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. Ачык тыңлауларга чыгарылырга тиеш:
1) җирлек уставы проекты, шулай ук әлеге уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында
муниципаль норматив хокукый акт проекты, җирлек Уставына Россия Федерациясе
Конституциясе, федераль законнар, Россия Федерациясе субъекты законнары нигезләмәләренең,
әлеге уставны әлеге норматив хокукый актларга туры китерү максатларында төгәл яңадан торгызу
рәвешендә үзгәрешләр кертелү очракларыннан тыш, әлеге уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү турында муниципаль норматив хокукый акт проекты;;
2) җирлек бюджеты проекты һәм аның үтәлеше турында хисап;
2.1) муниципаль берәмлекне социаль-икътисадый үстерү стратегиясе проекты;
3) җирлекне үзгәртеп кору турында сораулар, әгәр «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-Ф3 номерлы
Федераль законның 13 статьясы нигезендә җирлекне үзгәртү өчен тавыш бирү юлы белән
белдерелгән район халкының ризалыгын алу таләп ителә;

4. Гавами тыңлаулар уздыру турындагы карар, гамәлдәге законнарда башкача каралмаган булса,
тиешле орган яисә муниципаль норматив хокукый акт проектын җирлекнең вазыйфаи заты карап
тикшергәнгә кадәр 20 көннән дә соңга калмыйча кабул ителергә тиеш.
5. Халык алдында тыңлаулар уздыру вакытын һәм урынын күрсәтеп гавами тыңлаулар уздыру
турындагы карар һәм халык алдында тыңлауларга чыгарыла торган тиешле муниципаль норматив
хокукый акт проекты, әгәр гамәлдә булган законнарда башка срок каралмаган булса, гавами
тыңлаулар үткәрелгән көнгә кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча басылып чыгарга (халыкка игълан
ителергә) тиеш.
6. Халык алдында тыңлаулар үткәрү турында карар басылып чыккан көннән алып һәм аларны
уздыру көненә кадәр җирлек халкы җирлек башлыгына халык алдында тыңлауларга чыгарыла
торган мәсьәлә буенча язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр, шул исәптән муниципаль норматив
хокукый акт проектына төзәтмәләр һәм башка тәкъдимнәр җибәрергә хокуклы. Авыл җирлеге
башлыгы килгән тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне гомумиләштерүне оештыра. Күрсәтелгән
тәкъдимнәр һәм искәрмәләр халык тыңлауларында катнашучылар игътибарына җиткерелә.
7. Гавами тыңлаулар муниципаль норматив хокукый акт проекты каралган көнгә кадәр 7 көннән
дә соңга калмыйча үткәрелә. Гавами тыңлаулар, гамәлдәге законнарда башка срок каралмаган
булса, җирлекнең теләсә кайсы кешесе, белгечләр, экспертлар чакырып уздырыла.
8. Халык тыңлауларын уздыру йомгаклары буенча муниципаль норматив хокукый акт проектын
гавами тыңлауларга кабул итү компетенциясенә кертелгән җирле үзидарә органнары һәм
җирлекнең вазыйфаи затлары тарафыннан мәҗбүри каралырга тиешле тәкъдимнәр кабул ителә.
9. Халык тыңлауларының нәтиҗәләре, кабул ителгән карарларның дәлилләнгән нигезләнүен дә
кертеп, халык алдында тыңлаулар уздырганнан соң 5 көннән дә соңга калмыйча басылып чыгарга
(халыкка игълан ителергә) тиеш, әгәр гамәлдәге законнарда башка срок каралмаган булса.
10. Халык тыңлауларын оештыру һәм үткәрү тәртибе җирлек Советы тарафыннан расланган
норматив хокукый акт белән билгеләнә.
Җәмәгать тыңлауларын уздыру тәртибе, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар
нигезләмәләрен исәпкә алып, вәкиллекле органның муниципаль норматив хокукый акты белән дә
билгеләнергә мөмкин.
11. Генераль планнар проектлары, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проектлары,
территорияне планлаштыру проектлары, территорияләрне межалау проектлары,
территорияләрне төзекләндерү кагыйдәләре проектлары, күрсәтелгән документларның берсенә,
җир кишәрлеген яки капиталь төзелеш объектын шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга
рөхсәт бирү турындагы карарларның проектларына, капиталь төзелеш объектларын
реконструкцияләүнең рөхсәт ителгән иң чик параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү турындагы
карарлар проектларына үзгәрешләр кертүне күздә тота торган проектлар буенча, җирдән
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең расланган кагыйдәләре булмаган очракта, җир
кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның рөхсәт ителгән бер төрен
үзгәртү мәсьәләләре буенча җәмәгать фикер алышулары яки ачык тыңлаулар үткәрелә, аларны
оештыру һәм үткәрү тәртибе, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон нигезләмәләрен исәпкә
алып, җирлек уставы һәм (яки) җирлек Советының норматив хокукый акты белән билгеләнә.

Муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләре гражданнар җыены тарафыннан
гамәлгә ашырыла торган җирлектә муниципаль хокукый актлар проектлары һәм карарлар
гражданнар җыены тарафыннан кабул ителә торган мәсьәләләр буенча гавами тыңлаулар һәм
җәмәгатьчелек фикер алышулары үткәрелмәскә мөмкин.

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
сайлау хокукына ия кешеләрнең яртысыннан артыграгы бер үк вакытта бергә булу мөмкинлеге
булмаса, әлеге Устав нигезендә гражданнар җыены этаплап, гражданнар җыенын тәртиптә үткәрү
турында Карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмый торган срокта уздырыла, Татарстан
Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге торак пунктларында
гражданнар җыенын әзерләү һәм уздыру тәртибе турында Нигезләмә белән 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.».

5. Түбәндәге эчтәлекле 26.1 статьяны өстәргә::
"26.1 авыл җирлеге старостасы
1. Җирле үзидарә органнары һәм авыл халкы арасында үзара хезмәттәшлекне оештыру өчен
җирлектәге авыл торак пунктында яки авылара территориядә җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне
хәл иткәндә авыл җирлеге старостасы билгеләнергә мөмкин.
2. Авыл җирлеге Советы тарафыннан билгеләнә, аның составына әлеге авыл торак пункты керә,
әлеге авыл җирлеге территориясендә яшәүче һәм актив сайлау хокукына ия затлар арасыннан
авыл халкы җыены тәкъдиме буенча.
3. Авыл җирлеге старостасы дәүләт вазыйфасын, дәүләт граждан хезмәте вазыйфасын,
муниципаль хезмәт вазыйфасын яисә муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче зат булып тормый,
хезмәт мөнәсәбәтләрендә һәм җирле үзидарә органнары белән турыдан-туры бәйле башка
мөнәсәбәтләрдә тора алмый.
Татарстан Республикасы законы белән, тарихи һәм башка җирле традицияләрне исәпкә алып,
авыл торак пункты старостасы вазыйфасының башка исеме билгеләнергә мөмкин.
4. Иске авыл җирлегенең йөзе билгеләнергә тиеш түгел:

1) дәүләт вазыйфасын, дәүләт граждан хезмәте вазыйфасын, муниципаль вазыйфаны яисә
муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче;
2) суд тарафыннан эшкә сәләтсез дип танылган яисә чикләнгән эшкә яраклы дип танылган;
3)түләнмәгән яисә хөкем ителмәгән.
5. Авыл җирлеге старостасының вәкаләтләре вакыты җирлек уставы белән билгеләнә һәм ике һәм
биш елдан да ким була алмый.
Авыл торак пункты старостасы вәкаләтләре шушы авыл торак пункты кергән җирлек Советы
карары буенча, авыл җирлеге Советы карары буенча, авыл җирлеге гражданнары җыены
тәкъдиме буенча, шулай ук «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында»2003 елның 6 октябрендәге 131-Ф3 номерлы Федераль законның 40
статьясындагы 10 өлешенең 1-7 пунктларында билгеләнгән очракларда вакытыннан алда
туктатыла.
6. Авыл җирлеге старостасы үзенә йөкләнгән бурычларны хәл итү өчен:
1) авыл торак пунктында җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү мәсьәләләре буенча җирле
үзидарә органнары, муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр һәм башка оешмалар белән
хезмәттәшлек итә;;
2) халык белән хезмәттәшлек итә, шул исәптән гражданнар җыеннарында, җыелышларында,
конференцияләрендә катнашу юлы белән дә, мондый чаралар нәтиҗәләре буенча
мөрәҗәгатьләрне һәм тәкъдимнәрне, шул исәптән җирле үзидарә органнары тарафыннан
мәҗбүри каралырга тиешле муниципаль хокукый актлар проектлары рәвешендә
рәсмиләштерелгән мөрәҗәгатьләрне һәм тәкъдимнәрне җибәрә;
3) авыл торак пункты халкына җирле үзидарәне оештыру һәм гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча
мәгълүмат бирә, шулай ук җирле үзидарә органнарыннан алынган бүтән мәгълүматны алар
игътибарына җиткерүдә ярдәм итә;
4) җирле үзидарә органнарына халык алдында тыңлауларны һәм җәмәгать фикер алышуларын
оештыруда һәм үткәрүдә, аларның нәтиҗәләрен авыл торак пунктында халыкка җиткерүдә ярдәм
итә;
5) Россия Федерациясе субъекты законы нигезендә муниципаль берәмлек уставында һәм (яисә)
муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы норматив хокукый актында каралган башка
вәкаләтләрне һәм хокукларны гамәлгә ашыра.
7. Эшчәнлек гарантияләре һәм авыл торак пункты старостасы статусының башка мәсьәләләре
җирлек уставы һәм Татарстан Республикасы Законы нигезендә җирлек Советының норматив
хокукый акты белән билгеләнергә мөмкин.».

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 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".».

6. 34 статьяның 1 пунктындагы 25 пунктчасын үз көчен югалткан дип танырга.

7. 43 статьяның 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«5. Җирлек башлыгы «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
затларга счетлар (кертемнәр) ачуны һәм ия булуны, Россия Федерациясе территориясеннән читтә
урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны, акча һәм кыйммәтләрне сакларга,
Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында, чит ил финанс
инструментларын белү һәм (яки) алардан файдалану».

8. 46 статьяны яңа редакциядә бәян итәргә:
«1. Җирлек башлыгы вәкаләтләре вакытыннан алда туктатыла очракта:
1) үлем;
2) отставкалар буенча үз теләге;
3) «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 74.1 статьясы нигезендә отставкага
китерү.»;
4) суд тарафыннан эшкә сәләтсез яки чикләнгән эшкә сәләтсез дип тану;
5) суд тарафыннан хәбәрсез югалган дип танылу яки мәрхүмнәрне игълан итү билгесез;
6) судның гаепләү карары үз көченә керү;
7) Россия Федерациясеннән даими яшәү урынына чыгу;
8) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит дәүләт гражданлыгын туктату – аның нигезендә
чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, аларга чит ил дәүләт гражданлыгын
сатып алырга йә аларга Россия Федерациясе гражданының Россия Федерациясе халыкара
шартнамәсендә катнашучы булмаган чит ил дәүләт территориясендә даими яшәү хокукын
раслаучы чит ил гражданы яисә башка документ алу хокукына ия, аның нигезендә чит ил
гражданы, чит ил дәүләт гражданлыгы булган Россия Федерациясе гражданы, җирле үзидарә
органнарына сайланырга хокуклы;
9) сайлаучылар тарафыннан чакыртып алу;
10) суд тәртибендә билгеләнгән ныклык, сәламәтлек торышы буенча җирлек башлыгы
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру;

11) җирлекне «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 13 статьясы нигезендә,
үзгәртеп кору, шулай ук җирлек бетерелгән очракта;
12) шәһәр округы белән берләшүгә бәйле рәвештә җирлекнең муниципаль берәмлек статусын
югалтулар;
13) җирлек яки җирлекнең муниципаль берәмлек белән берләшүе чикләрен үзгәртү нәтиҗәсендә
килеп чыккан сайлаучыларның санын 25 проценттан арттыру;;
14) гражданнарны турыдан-туры ихтыяр белдерү юлы белән кабул ителгән карарны гамәлгә
ашыру өчен таләп ителә торган муниципаль хокукый актны чыгару срогын бозулар;
15) 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законда һәм башка федераль законнарда
билгеләнгән чикләүләрне үтәмәү.
16) Россия Федерациясе Президентының ышанычы югалу сәбәпле җирлек башлыгы вәкаләтләре
дә вакытыннан алда туктатыла:
1) җирлек башлыгы, аның ире һәм балигъ булмаган балалары тарафыннан "аерым категория
затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар
(кертемнәр) ачуны һәм аларны саклауны, чит ил финанс инструментларын белүне һәм (яки)
алардан файдалануны тыю турында" Федераль закон белән билгеләнгән тыюны үтәмәүне;";
2) муниципаль сайлауларда сайланган җирлек башлыгын Россия Федерациясе территориясеннән
читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу яки аларның булу, акча һәм
кыйммәтләрне саклау, әлеге затлар кандидатлар буларак муниципаль район башлыгы, шәһәр
округы башлыгы сайлауларында теркәлгән чорда чит ил финанс инструментларына ия булу һәм
(яки) алардан файдалану фактын билгеләү.
2. Авыл җирлеге башлыгы вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган очракта, әлеге статьяның 111, 15 һәм 16 пунктларында күрсәтелгән нигезләр буенча, яңа җирлек башлыгын сайлау җирлек
Советының якындагы утырышында гамәлгә ашырыла.
3. Әгәр җирлек башлыгы вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылса, җирлек Советы вәкаләтләре
срогы тәмамланганчы алты айдан да кимрәк вакыт эчендә, җирлек Советы карары белән яңа
җирлек башлыгын сайлау үткәрелмәскә мөмкин.».

9.49 статьяның 6 пунктчасы үз көчен югалткан дип танырга;

10. 68 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1. Муниципаль хокукый актлар проектлары авыл җирлеге башлыгы, җирлек Советы депутатлары,
Спас районы прокуроры, территориаль иҗтимагый үзидарә органнары, гражданнарның
инициативалы төркемнәре, шулай ук җирлекнең Ревизия комиссиясе тарафыннан кертелә ала.

2. Спас районы прокуроры үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру барышында гамәлдәге муниципаль
норматив хокукый актларны камилләштерү кирәклеген билгеләгәндә муниципаль норматив
хокукый актларны үзгәртү, юкка чыгару яки кабул итү турында тәкъдимнәр кертергә хокуклы.
3. Муниципаль хокукый актлар проектларын кертү тәртибе, аларга кушып бирелә торган
документлар исемлеге һәм формасы тиешле рәвештә җирлек Советы Регламенты һәм җирлек
башлыгы белән билгеләнә.
4. Җирлекне тиешле исемлеккә керткәндә, районның муниципаль норматив хокукый актларында
эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеге субъектлары өчен муниципаль норматив хокукый актларда
каралган вазыйфаларны билгели торган яңа яисә үзгәртә торган муниципаль норматив хокукый
актлар проектлары, Татарстан Республикасы Законы нигезендә муниципаль норматив хокукый
актларда билгеләнгән тәртиптә, моннан тыш, җирлекнең җирле үзидарә органнары үткәрә торган
җайга салу йогынтысын бәяләргә тиеш.:
1) җирле салымнарны һәм җыемнарны юкка чыгаручы, үзгәртүче, туктатучы, үзгәртә торган,
үзгәртә торган, үзгәртә торган норматив хокукый актлар проектлары;
2) җирлек Советының бюджет-хокук мөнәсәбәтләрен җайга салучы норматив хокукый актлары
проектлары.
5. Муниципаль норматив хокукый актлар проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү
эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеге субъектлары өчен артык вазыйфалар, тыюлар һәм
чикләүләр кертә торган яисә аларны кертүгә этәрә торган нигезләмәләрне, һәм шулай ук
эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеге субъектларының һәм җирле бюджетларның нигезсез
чыгымнары барлыкка килүгә ярдәм итә торган нигезләмәләрне ачыклау максатларында
үткәрелә.».
11.85 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";
11.85 статьяның 2,3 пунктларында "бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә" сүзләрен төшереп
калдырырга;

12.86 статьяның 3 пунктында " Уставка үзгәрешләр бары тик уставта беркетелгән җирле
әһәмияттәге мәсьәләләрне һәм аларны хәл итү буенча вәкаләтләрне Россия Федерациясе
Конституциясенә һәм федераль законнарга туры китерү максатларында гына кертелә.»
муниципаль берәмлек уставына әлеге уставны әлеге норматив хокукый актларга туры китерү
максатларында Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Россия Федерациясе
субъекты Конституциясе (уставы) яки законнарының нигезләмәләрен төгәл кабатлау рәвешендәге
үзгәрешләр кертелгәндә " сүзләрен алмаштырырга.».

13.88 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::

«1. Җирлек уставы, әлеге Уставка үзгәрешләр кертү турында авыл җирлеге Советы Карары,
аларны кабул иткәннән соң, федераль законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвенә алу өчен
башкарма хакимиятнең федераль органының вәкаләтле органы территориаль органына
җибәрелә.
2. Җирлек уставы, әлеге Уставка үзгәрешләр кертү турында җирлек Советы карары дәүләт
теркәвенә алынганнан соң рәсми бастырып чыгарылырга (халыкка игълан ителергә) тиеш һәм
аларны рәсми бастырып чыгарганнан (халыкка игълан ителгәннән) соң үз көченә керә.
Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының «Россия Федерациясендә норматив хокукый
актлар ("Россия Федерациясендә норматив хокукый актлар") порталына урнаштыру http://pravominjust.ru, http://право-минюст.рф авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү
турында муниципаль хокукый актның тексты «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә шулай ук аларны рәсми бастырып чыгару ысулы булып тора.
Җирлек башлыгы муниципаль берәмлекнең теркәлгән уставын, муниципаль берәмлек уставына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый актны муниципаль берәмлекләр
уставларын теркәү өлкәсендә федераль башкарма хакимиятнең вәкаләтле органы территориаль
органыннан кергән көннән җиде көн эчендә бастырып чыгарырга (халыкка игълан итәргә) тиеш.
3. Җирлек уставына кертелгән һәм җирле үзидарә органнары структурасын үзгәртә торган
үзгәрешләр һәм өстәмәләр, җирле үзидарә органнары арасында вәкаләтләрне чикләү (җирлек
уставын законга туры китерү очракларыннан, шулай ук җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи
затларын сайлау вәкаләтләрен, вәкаләтләрне үзгәртү срогыннан, тәртибе үзгәрешләреннән тыш)
күрсәтелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый актны кабул иткән
муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләре вакыты чыкканнан соң үз көченә керә.
4. Муниципаль берәмлек уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертелә, ул рәсмиләштерелә ала:
аның рәисе һәм муниципаль берәмлек башлыгы яисә үзе генә муниципаль берәмлек башлыгы,
муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы (гражданнар җыены) рәисе вәкаләтләрен
башкаручы тарафыннан имзаланган муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы карары
(гражданнар җыены) ;
вәкиллекле орган (гражданнар җыены) һәм муниципаль берәмлек башлыгы кул куйган аерым
норматив хокукый акт белән кабул ителде. Бу очракта әлеге хокукый актта вәкиллекле орган
(гражданнар җыены) карарларының аны кабул итү реквизитлары күрсәтелә. Муниципаль
берәмлек уставына кертелә торган үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү вәкиллекле органның
(гражданнар Җыенының) мондый карарларына күчмә нигезләмәләрне һәм (яисә) нормаларны
кертү рөхсәт ителми.
5. Муниципаль берәмлек уставын муниципаль берәмлек уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү турында муниципаль хокукый акт белән яңа редакциядә бәян итү рөхсәт ителми. Бу очракта
муниципаль берәмлекнең яңа Уставы кабул ителә, ә элек муниципаль берәмлекнең гамәлдәге
Уставы һәм аңа үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый актлар
муниципаль берәмлекнең яңа Уставы үз көченә кергән көннән үз көчен югалткан дип таныла.

6. Муниципаль берәмлек уставын федераль закон, Россия Федерациясе субъекты законы белән
тәңгәлләштерү әлеге закон актларында билгеләнгән срокта гамәлгә ашырыла. Федераль закон,
Россия Федерациясе субъекты законы белән күрсәтелгән срок билгеләнмәгән, муниципаль
берәмлек уставын Федераль законга, Россия Федерациясе субъекты законына туры китерү срогы
тиешле федераль закон, Россия Федерациясе субъекты законы үз көченә керү датасын,
муниципаль берәмлек уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый
акт проектын гавами тыңлауларда рәсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү) һәм фикер алышу
зарурилыгы, аның буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу, муниципаль берәмлекнең
вәкиллекле органы утырышларының ешлыгын, мондый муниципаль хокукый актны дәүләт
теркәвенә алу һәм рәсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү) срокларын һәм, кагыйдә буларак,
алты айдан да артмаска тиеш.». Кушымта № 2
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 2019
елның 1 октябрендә кабул ителгән 71-1 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында «карар проектына гражданнар
тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм аның буенча фикер алышуларда гражданнарның катнашуы тәртибе
1. «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль
берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар проектына тәкъдимнәр
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге советына түбәндәге
адрес буенча кертелә: 422862, Татарстан Республикасы, Спас муниципаль районы, Урта Йорткүл
авылы, Үзәк урамы,32 нче йорт.
Тәкъдимнәр эш көннәрендә 2019 елның 18 октябренә кадәр 8 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр кабул
ителә.
2. Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча
бирелә: 422862, Татарстан Республикасы, Спас муниципаль районы, Урта Йорткүл авылы,
Центральная урамы,32 йорт, шәхсән яки почта ("уставка үзгәрешләр буенча фикер алышу"
конверты тамгасы белән).

Кушымта № 3
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 2019
елның 1 октябрендә кабул ителгән 71-1 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Тәртип
совет карары проекты буенча гавами тыңлаулар уздыру
Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында
муниципаль берәмлек уставына Урта Йорткүл авыл җирлеге Татарстан Республикасы Спас
муниципаль районы»

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге «Татарстан
Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлеге
Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карар проекты буенча гавами 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 Урта Йорткүл 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 Урта Йорткүл 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 тәкъдимнәре
секретариатка язма рәвештә бирелә һәм гавами тыңлаулар беркетмәсенә теркәлә. Халык
тыңлауларының беркетмәсенә рәислек итүче кул куя һәм Урта Йорткүл авыл җирлеге Советы
материалларында билгеләнгән тәртиптә саклана.
17. Бәяләмә халык тыңлауларының нәтиҗәләре буенча эш төркеме тарафыннан әзерләнә.
18. Халык тыңлауларын үткәрүне оештыру ягыннан һәм матди-техник яктан тәэмин итү Урта
Йорткүл авыл җирлеге Советы тарафыннан башкарыла.

