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14.10.2019 ел

Татарстан Республиксы
N{амадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл я(ирлеге башлыгы,

Совет рэисе

Решение

ль4-46

торуны N'[амадыш муниципаль районы
ка Йоклоргэ.

" Татарстан Республикасы vIамадыш муниципалъ районы Коек-Ерыкса авыл

>цирлЬге'' муницИпаJIЬ берэмлеГе УставЫна YзгэрешлаР hэм остамэлэр KepTY

турында

((Россия Федерациясенде х(ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары

турында))гы 2ЬOЗ елныц б октябрендэге 1зl-ФЗ номерпы Федераль законы,

<Татарстан Республикасында х(ирле Yзидарэ турында) 2004 елныц 28

июлендэге 45-зрi номерлы Татарстан Республикасы Законы hэм <татарстан,

республикасы N{амадыш муниципалъ районыныц Коек-Ерыкса авыл яdирлеге))

муниципалъ берэмлеге Уставын гамэлдэге законнарга туры китерy

максатларында Татарстан Республикасы Мамадыш муниципалъ районыныц

Коек-Ерыкса авыл я{ирлеге Советы карар итте:

1. Татарстан РесПубликасы N4амадыш муниципалъ районы Коек-Е,рыкса авыл

пq"рп..Ъ СоветыНыц 2018 нче елныЦ 18 нче июнендэ 1-З2 нче санлы карары

белэн кабул ителгон ((татарстан Республикасы N4амадыш муниципалъ районы

коек-Ерыкса авыл жирлеге)) муниципаль берэмлеге Уставьтна кушымта

нигезендо yзгэрешлэр hэм остэмэлэр кертерге,

2. олеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэYлэт теркэве очен

жибэрергэ.
з. олеге карарны дэyлэт теркэвене алынганнан соц Iиамадыш муниципаль

районыныц mamadysh.tatarstan.ru рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн

ЯЫ:'|."ili"р (роесия Федерациясендэ х(ирле yзидаро оештыруныц гомуми

принциплары турында) 200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федералъ

законныц 44 
"rur"о.urндагы 

8 ОЛеШ_е,,l, Татарстан Республикасы Мамадыш

муниципалъ районъi муниципаль берэмлеге Уставыныц 89 статъясындагы 2

олеше нигезлэмеларен исэпкэ алып, рэсми басылып чыккан коненнэн yз

коченэ керэ.
5. Элеге карарныц yтэлешен тикшереп

Коек-Ерыкса авыл х(ирлеге башлыгьt,,Ф,

соБЕт
ку;ок.

EPbIKcIlHr.KoIo
сЕлt-,(]itого

р.

Ф.Р.Шэйхетдинов



Мамадыш муниципаль районы
Кеек-Ерыкса авыл жирлеге Советыныц

2019 елныц 14 октябренец 4-46 canльl карарына
1 кушымтасы

"татарстан Республикасы N{амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл

яtирлеге" муниципаль берэмлеге Уставына yзгэрешлэр hэм остаМэлеР

1. б статъяныц i пунктындагы 12 пунктчасында (кyзэтyчесез хайваннарны

тоту haM карап тоту чаралары> сYзлерен <Хущасыз яшэYче хайваннар белэн эШ

итy буенча эшчанлек ll сyзлоренэ алмаштырырга);

2.16 статьяныц З щ/нктын тyбэндоге редакциядо бэян итэргэ::
(3. Территориалъ ияtтимагый узидарэ гамэлгэ ашырыла торган территория

чиклэре Тиешле территориядэ яшэyче халык тэкъдиме буенча я{ирлек Советы
тарафыннан билгелэнэ,));

20 статьяда:
1 .1. 10 елешенде ((алеге статьяныц 3 олешендэ кYрсэтелген проектлар hэм

мэсьэлэлэр буенча) сyзлэрен тошереп калдырырга;
|.2. з.2. 2О статьяныц 11 олешендэ ((оештыру hэм YткэрY тэртибе )цирлек

ycTaвbi hэм (яки) щирлек Советыныц норМатиВ хокукьтй акты белан

билгелэнэ торган)) сyзлэрен (}кирлек уставы hэм >цирлек Советыныц
норматив хокукый акты белэн билгелэно торган оештыру hэм уткэру
тэртибена " сузлэрено алмаштырырга.));

4.2З статьяда:
4.|. 2.1 пункт нигезендэ тубэндэге эчтэлектэ тулылындырыга:

<<2.\. Гражданнар )цыены анда торак пункт яки жирлекта сайлау хокукына ия

булган кешелэрнец яртысыннан артыгы катнашкан очракта хокуклы. Торак

пунктта элеге торак пунктта яшэYчелернец сайлау хокукына ия булган

грацданнарныц яртысыннан артыгы бер yk вакытта катнашу момкинлеге

булмаса, гражданнар жьlены яtирлек уставы нигезендэ) гражданнар жьiенын

YткэрY турында КараР кабул ителгэн коннэн алып бер айдан да артмый

этаплап уздырыла. Шул ук BaI<biTTa элек гражданнар п{ыенында катнашкан

затлар тавыш бирудэ килэсе этапларда катнашмый. Х{ыенда катнашучыларныц
яртысыннан артыгы тавьiш биргэн очракта гражданнар щыены карары кабул

ителгэн дип санала";
4.2. З олешне тубэндэгечэ бэян итаргэ:

(3. <<РоссиЯ Федерациясендэ я{ирле Yзидаро оештыруныц гомуми

принциплары турында) 200З елныц б октябрендэге 1з 1-ФЗ номерлы Федераль

законныц 25.1 статъясьiнда каралган очракларда гражданнар яtыены

yткэрелерга момкин:
1) кYрсэтелген торак пункт составына башка щирлек (муниципаль район)
территориясенэ кертэ торган п(ирлек (муниципаль район) чиклЭрен YзгэртY
мэсьалесе буенча торак пунктта (алеге торак пункт составына кера)

кYрсэтелгон торак пункт территориясен башка )цирлек (муниципалъ район)
территориясенэ KepTYHe Yз эченэ алган )цирлек (мунициПалъ райОн) чиклэреН

yзгартy мэсьалэсе буенча);



2) >цирлек составына керyче торак пунктта элеге торак пункт территориясенДЭ
yзара салым акчаларын KepTy hэм куллану мэсьэлесе буенча;
З) авыJI торак пунктында авыл жирлеге старостасы кандидатурасын тэкъдиМ
итy, шулай ук авыл }кирлеге старостасы вокалатлэрен вакытыннан алда тукТаТУ

мэсъэлэсе буенча;
4) авыл торак пунктында гражданнар жыены шулаЙ ук муниципалъ хеЗМЭТ

турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда мунициПалъ
хезмэт вазыйфасын билэуга конкурс yткэргэндэ конкурс коМИССИЯСе

составына кандидатуралар тэкъдим итy максатларында yткэрелергэ момкин.));

5.31 нче статьясында:
5.1. |2 пунктта (я{ирле Yзидарэнец башка сайланулы вазыйфаи заты)

сyзлэреннэн соц ((елеге затларга карата башка )rqаваплылык чараларын куллану

яисэ куллану " сyзлэрен осторгэ));

5.2. тубэндеге эчтолектэге 12.t haM 12.2 пунктларны остэргэ:
(12.1. Yз керемнэре, чыгымнары, молкэте hэм молкэти харакТерДаГЫ

йоклэмэлэре турында, шулай ук хатыныныц (иренец) hэм балиь булмаган

балаларыныц керемнэре, чыгымнары, молкэте hэм молкоти характердагы

йеклэмэлэре турында дорес булмаган яисэ тулы булмаган белешмэлэр биргон

х(ирлек Советы депутатына, я{ирлек башлыгына, я(ирле yзидарэнец башка

сайланулы вазыйфаи затына тубэндэге )цаваплылык чаралары кулланылырга

момкин:
1) кисэту;
2) авьiл )цирлеге Советы депутатын, я(ирлек башлыгын, башка сайланулы

вазыйфаи затны х(ирлек советында, П{ирле yзидаранец сайланулы органында

аныц вэкалэтлэре срогы тэмамланганчы вазыйфасыннан азат итy;

з) вэкалэтлоре вакыты туктатылганчы, даими нигездэ вэкалэтлэрне

гамэлгэ ашыру хокукыннан мэхрyм итy;
4) щирлек советында, П{ирле Yзидаренец сайланулы органында аныц

вэкалэтлэре срогы тэмамланганчы вазыйфа билэуне тыю,
5) вэкалэтлэр срогы туктатылганчы Даими нигездэ вэкалэтлэрне yтэyне

тыю.
t2.2. П{ирлек Советы депутатына, я(ирлек башлыгына, жирле Yзидаренец

башка сайланулы вазыйфаи затына аJlеге статьяныц 12.1 олешендо кyрсетелгэн

)цаваплылык чараларын куллану турьiнда Карар кабул итy тэртибе Татарстан

Республикасы Законы нигезендэ муниципаль хокукый акт белэн билгелана.>>;

6. з4 нче статьяныц 1 пункты 24 подпунктын гамэлдэн чыккаН диП

таньiрга;
7 . 4\ статъяныц 1 олешендэге 12 пунктына <<Россия Федерациясенда п(ирле

Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында (2003 елныц 6

Бктябрендэге 1зl-ФЗ номерлы Федераль законда башкасы каралмаган булса, "

сYзлэрен остэргэ>).);
8. 47 статьяныц 1 олешендэге 17 пунктына <<Россия Федерациясенде

щирле Yзидарэ оештыруныц гом}ми: принциплары турында (2003 елныц 6

октябрендэге 1з 1-ФЗ номерлы Федераль законда башкасы каралмаган булса, "

сYзлэрен остэргэ)).))
9. 50 статьяда:



9.|. 2 олешнец 13 абзацында (кyзэтyчесез хаЙваннарны тоту hэм КаРаП

тоту чараJIары) сyзлэрен <Яшэуче хуя(асыз хайваннар белэн эш итy

эшчэнлеге" сузларенэ алмаштырырга;
9.2. з олешнец 1 пунктын тубэндэге редакцияда бэян итэргэ::

"1) Тиешле территорияде муниципаль контрольне оештыру hэм гамэлгэ

ашыру. N4униципаль контроль торлэре hэм аларны гамэлгэ ашыруга вэкалэтле

х(ирле yзидарэ органнарь1 исемлеге rl{ирлек советы билгелэгэн тэртилте алып

барьiла;>;
9.З. З олешнец 4 пункты тошереп калдырырга;
9.4. З олешнец 5 пунктын 4 пункт дип санарга,

10. вб статьяныц 1 пунктындагы беренче абзат]ында <<Россия Федерациясе

БюджеТ законнаРы hэМ башка норматив законнар) сYзлэрен ((нигезламэлэргэ))

сyзлеренэ алмаштырьlрга, <<россия Федерациясе бюджет системасы

бюджетларыннан физик затларга башка тyлаyлэр буенча гавами норматив

йоклэмэлэр hэм йоклэмэлерне, шулай ук дэyлэт (муниципаль) контрактлары

шартларын, бюджеттаН акча б"рY турында шартнамэлэрне (килешулэрне)

YTeYHe ацлата торган хокукый актларга" сузлэрен остаргэ",
1 1.В7 статьяда:
1 1.1. 5-7 олешлэрен тошереп калдырырга;
12. 88 статьясына тубэндэге эчтэлекле 4 олетл остэрге:

<4. П{ирлек Уставын Федераль закон) Татарстан Республикасы законы белан

тэцгэллэштерy элеге закон актларында билгелэнгэн срокта гамэлгэ ашырыла.

Федераль закон, Татарстан Республикасы законы белан кyрсэтелгэн срок

билгелэнмэгэн очракта п(ирпек Уставын Федераль законга, Татарстан

Республикасы законына туры китерy срогы тиешле Федераль закон, Татарстан

республикасы Законы yз коченэ ttepy датасын, жирлек Уставына yзгэрешлер

hаМ остэмэлэР KepTY турында муниципалЬ хокукый акТ проектын рэсми
бастырьiп чыгару (халыкка яqиткеру) hэм гавами тыцлауларда фикер алышу,

гражданнар токъдимнэрен исэпка &лу, щирлек Советы утырышларыныц
ешлыгын исэпкэ алып билгелэнэ, мондыff муниципаль хокукьiй актны дэyлэт

теркэвенэ алу hэм рэсми бастырып чыгару (халыкка хqиткеру) сроклары

кагыйдэ буларак, алты айдан да артмаска тиеш.";

13. В9 статьяда:
tз.| . 2 олешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

<2. П(ирлек Уставы, элеге Уставка Yзгэрешлэр hэм остэмэлэр KepTY турындагы

карарыаВыл)цирЛеГеТоракПУнкТларыТеррИТориясеНДЭМахсУсМэГЪЛYМаТ
стендларында яиео I\{амадыш мунилипаль районыныц рэсми саЙтында

<Интернет)) мэьЛYмат-теЛекоммуНикация челтэрендэ тубэндеге адрес буенча

урнаштыру IоJIы белэн рэсми рэвештэ басьтльтп чыгарга (халыкка иьлан

"i.n.p..) тиеш: http://mamadysh.tataгstan.ru Россия Федерацияее Юстиция

министрлыгы гlорталында) Россия Федерациясендэ норматив хокукый актлар

" (httpy'/pravo-minjust.ru, httр://праВОtI!IИНюст.рф теркэY сьiйфатында челтэр

басмасы: Эл J\ЪФС77-]2471 от 05.0з.201В) аларны дэYлэт теркэвенэ алганнан

соц hэм рэсми бастырып чыгарылганнан соц yз коченэ керэ.));

1 З .2. Тубэндэге эчтэлекл е 4, 5 ,6 олешлэрен остэргэ: :
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<4. Х{ирлек Уставына yзгэрешлэр haM остэмэлар кертела, ул рэсмилаштерелэ
ала:
1) щирлек башлыгы имзалаган я{ирлек Советы карары белэн;
2) авыл х{ирлеге Советы тарафыннан кабул ителгэн hэм яlирлек башлыгы кул
куйган аерым норматив хокукый акт белэн билгелэнгон. Бу очракта елеге

хокукый актта авыJI я{ирлеге Советыныц аны кабул итy турындагы карар

реквизитлары куела. N{ондый карарга х(ирлек советыныц кyчмэ
положениелэрен hэм (яки) яlирлек Уставына кертелэ торган yзгэрешлэр hэм
остэмелар KepTY турындагы нормаларны KepTY рохсэт ителми.
5. Я{ирлек Уставын яца редакциядэ муниципаль хокукыЙ акт белэн ){tирлек

Уставына yзгэрешлэр hэм остемелер KepTy турында бэян итy рохсат итеЛМи.

Бу очракта )цирлекнец яца Уставы кабул ителэ, е элек кабул итеЛГан

я{ирлекнец Уставьт hэм аца yзгэрешлэр hэм остэмелэр KepTy турында
муницигIапь хокукый актлар щирлекнец яца Уставы yз коченэ кергон коннэн yЗ

кочен югалткан дип таныла.
6. Авыл жирлеге халкы саны артуга

депутатлары санын арттыручы яки

Yзгэрешлэр KepTY турында муниципаль
я{ирлек Советыныц вэкалотлэре вакыты

яки кимyгэ бэйле рэвештэ, х(ирлек
киметyче yзгерешлэр кyрсэтелгэн

норматив хокукый актны кабул иткэн
чыкканнан соц yз коченэ керэ".


