
 

 

 

 



Татарстан Республикасы Сарман  

                                                                           муниципаль районы Иске Кәшер 

                                                                           авыл җирлеге Советы карарына 

                                                                           1 нче № кушымта 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы« Иске Кәшер авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү 

1) 7 статьяның 14 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14) каты булган коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым туплау) 

һәм транспортлау эшчәнлеген оештыру;»; 

2) 7 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 16.1 пунктчасы өстәргә:: 

«16.1) җылылык белән тәэмин итүнең бәя зоналарында җылылык белән 

тәэмин итүче бердәм оешма тарафыннан җылылык белән тәэмин итү 

объектларын ,төзү, реконструкцияләү һәм (яки) модернизацияләү буенча 

үсеш, җылылык белән тәэмин итү системасының ышанычлылыгын һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген арттыру өчен кирәкле һәм җылылык белән 

тәэмин итү системасының «җылылык белән тәэмин итү турында»Федераль 

законда билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында җылылык белән тәэмин итү 

схемасында билгеләнгән чараларны үтәү буенча муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыру; 

3) 7.1 статьяның 1 пунктындагы 11 пунктчасын үз көчен югалткан дип 

санарга; 

4) 18.1 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, яңа төзелгән 

җирлекнең җирле үзидарә органнары структурасын билгеләү мәсьәләсе 

буенча.;»; 



5) 18.1статьяга түбәндәге эчтәлекле 9 пункт өстәргә:: 

«9. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 25.1 статьясында каралган гражданнар җыены анда 

торак пункт яки җирлектә яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия яртысыннан 

артыграгы катнашуда вәкаләтле.  Әлеге торак пунктта яшәүчеләрнең сайлау 

хокукына ия булган яртысыннан артыгы бер үк вакытта бергә булу 

мөмкинлеге булмаса, гражданнар җыены әлеге Устав нигезендә этаплап, 

гражданнар җыенын үткәрү турында  карар кабул ителгән көннән алып бер 

айдан да артмаган вакыт эчендә үткәрелсә, ул Татарстан Республикасы 

Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлегендә гражданнар 

җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмә белән расланган 

тәртиптә гражданнар җыенын үткәрү турында карар кабул ителгән көннән 

бер айдан да артмый. Шул ук вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан 

затлар тавыш бирүдә киләсе этапларда катнашмыйлар. 

6) 1) 25 статьяның 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«6. 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 Россия Федерациясе 

территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) 

ачарга һәм аларга ия булырга, акчалата һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил 

финанс инструментларын белергә һәм (яки) кулланырга тыю турында»,2013 

елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон,әгәр әлеге Федераль 

законда башкасы каралмаган булса.»; 

7) 28 статьяның 1 пунктындагы 5 пунктчасын үз көчен югалткан дип санарга;  



8) 38 статьяның 3 пунктындагы 1 пунктчасында «бакчачылык, яшелчәчелек, 

дача кулланучылар кооперативлары»сүзләрен төшереп калдырырга;  

9) 43 статьяның 2 пунктындагы 11 пунктчасын үз көчен югалткан дип санарга;  

10) 7.1 статьяның 2 пунктындагы 13 пунктчасын «күзәтүчесез хайваннарны 

тоту һәм карап тоту чаралары» сүзләрен  «хуҗасыз хайваннар, яшәүчеләр 

белән эш итү эшчәнлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

11) 43 статьяның 2 пунктындагы 13 пунктчасын «күзәтүчесез хайваннарны 

тоту һәм карап тоту чаралары» сүзләрен « хуҗасыз хайваннар 

,яшәүчеләрбелән эш итү эшчәнлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

12) киләсе эчтәлекле 40.1 статьялар өстәргә: 

«40.1 Статья. Авыл Җирлеге Башлыгы Урынбасары  

      1. Авыл җирлеге Башлыгы тәкъдиме белән Җирлек Советы тарафыннан 

депутатлар арасыннан Җирлек Башлыгы урынбасары сайлана. 

2. Җирлек Советы депутаты, әгәр аны сайлау өчен Җирлек Советы 

депутатларының билгеләнгән саныннан яртысыннан артыгы тавыш бирсә, 

Җирлек Башлыгының сайланган урынбасары дип санала. 

      3. Җирлек Башлыгы урынбасары вазыйфаларны җирлек Советы 

Регламентында билгеләнгән бурычларны бүлү нигезендә башкара, Җирлек 

Башлыгы йөкләмәсен үти, ә вакытлыча (авыру яки отпускка китү сәбәпле) яки 

үз вазыйфаларын башкара алмаган очракта, яисә вәкаләтләре вакытыннан 

алда туктатылган очракта, Җирлек Башлыгы вазыйфаларын башкара. 

      4. Җирлек Башлыгы урынбасары үз вәкаләтләрен бушатылмаган нигездә 

башкара.  

      5. Җирлек Башлыгы урынбасарының вәкаләтләре әлеге Уставның 39 

статьясында каралган нигезләр буенча вакытыннан алда туктатыла. 

      6. Җирлек Башлыгы урынбасары, җирлек Советы карары белән, җирлек 

башлыгы инициативасы белән кабул ителгән яки җирлек Советы 

депутатларының билгеләнгән саныннан кимендә өчтән бер өлеше булган 

депутатлар төркеме таләбе буенча, теләсә кайсы вакытта да вазифасыннан 

чакыртып алынырга мөмкин. Җирлек Башлыгы урынбасарын чакыртып алу 



турындагы карар Җирлек Советы депутатларының билгеләнгән саныннан 

күпчелек тавыш белән кабул ителә.». 

 

 

 


