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"татарстан Ресtryбликасы Мамадыш муниципапь районы Сон авыл жирлеге"
муниципаль берэмлеге Уст€lвына !згэрешпэр hэм естэмэлэр кертy турында

((Россия ФедерациясеЕдэ )цирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турындa))гЫ 2003 елныЦ б октябРендэiе 13 1_ФЗ номерлЫ Федералъ законы,
(Татарстан Ресгryбликасында я{ирле Yзидарэ турындa>) 2004 елЕыц 28 шолендэге
45-зрт номерлы Татарстан Ресгryбликасы Законы hэм <татарстан Ресrryбликасы
мамадыш муниципаль районыныц Сон авыл х(ирлеге> tvtуниципалrь берэмлеге
Уставын гамэлдэге законнарга туры китерy максатларында Татарстан
ресгryбликасы Мамадыш tvtуниципа.пъ районыныц Сон авыл щирлеге Советы карар
итте:
1. Татарстан Ресгrубликасы Мамадыш муниципаль районы Сон авып хtирлеге
Советыныц 2018 нче елныц 18 нче июнендэ 1-34 нче санлы карары белэн кабул
ителган (татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муницип€lль районы Сон авыл
щирлеге> муниципаllъ берэмлеге Уставына ч/шымта нигезендэ yзгэрешлар hэм
остэмэлэр кертергэ.
2. олеге карарны законнарда билгелэнган тэртиптэ дэyлэт теркэве очен
хqибэрергэ.
3. ОЛеге КаРарны дэyлэт теркэвенэ алынганнан соц Мамадыш муниципапь
РаЙоныныц mamadysh.tatarstan.ru рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн
бастырырга.
4.олеге карар <<россия Федерациясендэ щирле .yзидара оештыруflыц гомуми
принциIШары турЫнда> 2003 елныЦ б октябрендэге 131_ФЗ номерлы Федершъ
законныЦ 44 статьясЫндагЫ 8 олеше, Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш
муниципшъ районы муниципЕtпь берэмлеге Уставыныц 89 статьясындагы 2 олеше
нигезлэмэлэрен исэпкэ апып, рэсми басылып чыккан коненнэн 1з кочено керэ.
5. олеге карарныЦ lтэлешеН тикшереп то?уны Мамадыш муниципалъ районы
Сон авыл щирлеге башлыгы М.Ф.Салэховка

Карар

(С |4" октябръ, 2019 ел.

Татарстан Ресгryбликсы
Мамадыш муниципапь районы
Сон авыл щирлеге башлыгы,
Совет рэисе

Решение
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М.Ф.Сэлэхов



МаМадьтгп Ivryfi иципalJIь районы
Сон авыlt ж}rрлеге Советьпrыц

2019 елньпt 14 октябренец 4-46 санлы карарьша
1 кушьплтасы

"Татарстан Ресrryбликасы Маrrладыш муниципапь районы Сон авып щцрлеге"
Ivrуниципаль берамлеге Уставына yзгэрешлэр hэм естэмэлэр

1. б статьяныц 1 гryнктындагы 12 ггуrктчасында (кyзэтучесез хайваннарны
тоту hэм карап тоту чарапары> сyзлэрен <<Худасыз яшэIче хайваннар белэн эш
иry буенча эцrrlанлек ll сузларенэ ЕшIмаштырцрга>;

2. tб статьяныц 3 ггуlrктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
(З. Территориzlлъ ижтимагый yзидара гамэлгэ ашшрыла торган территория
IIикJIэре Тиешrле территориядэ яшэ\це халык тэкъдиме буенча )цирлек Советы
тарафыннан билгелэна.);

20 статьяда:
1.1. 10 елешендэ (элеге статьяныц 3 олешендэ црсэтелгэн проектлар hэм

мэсьэлэлэр буенчa>> с!зларен тошереп капдырырга;
t.2. З.2. 20 статьяныц 11 олешенда (оеIIIтыру hэм yткэрy тэртибе х{ирлек

УстаВы hэм (rки) )цирлек Советыныц норматив хоlсукый акты белэн
билгелэнэ торган>) сlзлэрен (fi(I4рлек уставы hэм щирлек Советыныц
норматив хокукыЙ акты белэн билгелэнэ торган оештыру hэм угкэру
тэртибена " срлэренэ апмаштырырга.));

4.23 статьяда:
4.|. 2.1 ггуrrкт нигезендэ тубэндэге эчтэлектэ тулылындырыга:

<<2.|. Гражданнар щыены анда торак пункт яки щирлектэ сайлау хокукына ия
булган кешелэрнец яртысыннан артыгы катнашкzlн очракта хокукJIы. Торак
tryнктта элеге торак пунктта яшэlчелэрнец сайлау хокукына ия булган
грацданнарныц яртысыннаЕ артыгы бер lтс в€жытта катнапIу момкинпеге булмаса,
гр:Dкданнар шыены щцрлек уставы нигезендэ, _цр€л)кданнар щыенын YгкэрY
турында Карар кабул ителгэн коннэн апып Q.р аЙдан да артмый этаплап
уздырыла. Шул )rк вакытта элек гражданнар щыенында катнашкан затлар тавыш
бирулэ килэсе этапларда катнаrrплый. Щыенда катнашуIыларныц яртысыннан
артыгы тавыш биргэн очракта |рa)кданнар жыены карары кабул ителгэн дип

4.2.3 олешне тубэндэгечэ баян итаргэ:
<<3. <<Россия Федерациясендэ щирле yзидарэ оештыруныц гомр{и принциплары
турындa>) 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25.1
статьясында карапган очракJIарда цражданнар щыены yгкэрелергэ момкин:
1) к!рсэтелгэн торак пуIIкт составына башка щирлек (rчгуlrиципа.гlь район)
территориrIсенэ кертэ торган 

_ ширлек (шrуrицип€lль район) чикJIэрен yзгэртy
Мэсьэлэсе буенча торак пунктта (элеге торак гryнкт составына керэ) кyрсетелгэн



торак ггункт территориясен бятттка хФрлек (муниципаль рйон) территориясена
кертyне lз эченэ €шган щцрлек (муниципалrь район) чиклэрен узгартy мэсьаласе
буенча);
2) щирлек составына кер!че торак rrунктта алеге торак пункт территориясендэ
yзара сапым акча.ларын KepTy hэм куллану мэсьэлэсе буенча;
З) авыл торак пунктында авыл щирлеге старостасы кандидацфасын такъдим итy,
шулай ук авыл х(ирлеге старостасы вак€lпэтлэрен вакытыннан аJIда туктату
мэсьэлэсе буенча;
4) авыл торак гryнктында гражданIIар хФIены шулай ук Iчtуниципапь хезмэт
турында Россия Федерациясе законнарында кар€шган очракJIарда муЕицип€tль
хезмэт вазыйфасын билэугэ конкурс Iткэргэндэ коЕкурс комиссиясе составына
кандидатураJIар тэкъдим итy максатларында Iткэрелерга момкин.); 5. 31 нче
статьясында:

5.1. |2 пунктта (щирле yзидаранец ýатттка сайланулы вазыйфаи затьD)

с!злэреннэн соц (элеге затларга карата. баrттlа жаваплылык чараларын куJIJIаЕу

яисэ куллаIry " срлэрен остэргэ);
5.2. тфендэге эчтэлектаге 12.1 haM '12.2 ггуrктларны остэргэ:

(12.1. Yз керемнэре, чыгымнары, молкэте hэм молкэти характердагы йеклемелэре
турьшда, шулай ук хатыныныц (иренец) hэм бапигъ булмаган ба.гlаларыныц
керемнэре, чыгымнары, молкэте hэм мелкэти характердагы йокламаларе турында
дорес булмаган яисэ тулы булмаган белешмэлэр биргэн ширлек Советы
дегtугатына, щирлек баIrrлыгына, щирле yзидарэнец башка сайлаrтулы вазыйфаи
затына тубэндэге жаваIшылык чарапары куляаныпырга момкин :

1) кисэту;
2) авыл щирлеге Советы дегryтатын, щирлек баIrшыгын, башка сайлаlтулы

вазыйфаи затны ш4рлек советында, Щирле yзидарэнец сайланулы органында аЕыц
вак€lпэтларе срогы тэм€л},Iланганчы вазыйфасыЕнан азат иту;

3) вэкалэтларе вакыты туктатьшгаIrЕIы, даими нИгездэ вэк€}лэтлэрне гамэлгэ
ашыру хокукыннан мэхрум итy;

4) щирлек советында, Щирле yзидарэнец сайланулы органында аныц
вэкалэтлэре срогы тамамланганЕIы вазыйфа билэlне тыю;

5) вэкапэтлэр срогы туктатылгаIrчы даими нигезда вэкалэтлэрне yтэyне тыю.
Т2.2. Щирлек Советы депугатына, щцрлек "баlrrлыгына, щирле lзидарэнец

башка сайланулы вазыйфаи затына элеге статьяЕыц 12.1 елешендэ чрсэтелгэн
щаваплылык чар€rпарын куллаIry турында Карар кабул итy тэртибе Татарстан
Ресгryбликасы Законы нигезендэ муниципаль хокукый акт белэн билгелэнэ.>>;

6. З4 нче статьяныц 1 гryнкты 24 подггуrктын г€lN,Iалдан чыккан дип танырга;
7. 4t статьяныц 1 елешендэге 12 ггуttктына <<Россия Федерациясендэ х(ирле

Yзидарэ оештыруныц гоIчIуI\,Iи принциплары турында (2003 елныц б октябрендэге
1З 1-ФЗ номерлы Федера.пь законда башкасы карапмаган булса, " срлэрен
остэргэ)).));

8. 47 статьяныц 1 елешендеге 17 гrу:rктына <<Россия Федерациясендэ ширле
yзидарэ оештыруныц го}tуIчIи принциплары турында <2003 елныц б октябрендэге



13 1-ФЗ номерлы Федераlrь зЕлконда башкасы карапмаган булса, " срлэрен
остэргэ>.>
9. 50 статъяда:

9.|. 2 олешнец 13 абзацында (кузэцчесез хайваннарны тоту hэм карап тоry
чараларъD) сIзлэреЕ <сЯшаlче хужасыз хайваннар белэн эш итy эшчанлеге"
сYзлэренэ Еrпмаштырырга;

9.2. З олешнец 1 rryнктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::

"1) Тиешле территориядэ tvtуниципапъ конц)ольне оештыру hэм гамэлгэ ашыру.
Муниципалъ контроль торлэре hэм zшарны гамэлгэ ашыруга вэкzlлэтле щирле
yзидарэ органнары исемлеге ширлек советы билгелэгэн тэртиптэ €lлып барыла;>;

9.3. З олешнец 4 ггуlrкты тошереп калдырырга;
9.4.3 олешнец 5 гryнктын 4 гryнкт дип санарга;
10. 86 статьяныц 1 гryнктындагы беренче абзацында <<Россия Федерациясе

Бюджет законнары hэм батrrка норматив законнар) сyзлэрен (нигезлэмэларга)

сIзлэренэ апмаштырырга, <<Россия. Федерациясе бюджет системасы
бюджетларыЕнан физик затларга башка тyлэyлар буенча гаваiuи норматив
йекirэмэлэр haM йоклэмэлэрне, шулай ук дэyлэт (шгуrrиципапь) контрактлары
шартларын, бюджеттан акча бирy турында шартнамэлерне (килешулэрне) yтэyне
ацJIата торг€lн хокукый аr<тларга" сузлэрен естэргэ";

1 1.87 статьяда:
11.1. 5-7 елепrлэрен тошереп калдырырга;
12. 88 Статьясына тубэндэге эчтэлекJIе 4 елеш остэргэ:

(4. Щирлек Уставын Федераlrь закон, Тагарстан Ресгryбликасы законы белэн

тэцгэллэштерy алеге закон актларында билгелэнгэн срокта гамалге ашырыпа.

Федераль закон, Татарстан Ресrryбликасы законы белэн црсэтелгэн срок
билгелэнмэг€)н очракта щирлек Уставын Федералъ законга, Татарстан

РесгryбликасЫ законына туры китерy срогы тиецIле, Федера.пь закон, Татарстан

Ресrryбликасы Законы yз коченэ Kepy датасын, я(ирлек Уставына yзгэрецшэр hэм

остэмэлер кертY турында IчtунициП€лпь хокУкый акт проектын расми бастырып

чыгару (хапыкка хqиткеру) hэм гавами тыцлауларда фикер алышу, цражданнар
тэкъдимнэрен исэпкэ аlгу, х(ирлек Советы утырышшарыныц ешIпыгыЕ исапкэ €lпып

билгелэнэ, мондый шгуrrиципапь хокукый актны дэyлэт теркэвенэ aIry hэм рэсми
бастырып чыгару (халыкка хqиткеру) срокJIары "кагыйдэ буларак, апты айдан да
артмаска тиеш.";

13. 89 статъяда:
13.1. 2 елешне тубандаге редакциядэ бэян итэргэ:

<2. Щирлек Уставы, элеге Уставка yзгэрешшэр hэм остэмэлэр KepTy ц{рындагы
карары авыл щирлеге торак гryнктлары территориясендэ махсус мэгьлyмат
стендларында яисэ Мамадыш муницип€rпъ районыныц рэсми сайтында
<<Интернет>> магьJIyмат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндаге адрес буенча

урпаштыру юлы белэн рэсми рэвештэ басылып чыгарга (хатlыкка игьJIан ителергэ)
тиеш: hшp://mamadysh.tatarstml.ru Россi,ля " Федерациясе Юстиция минисц)лыгы
порталында> Россия Федерациясендэ норматив хокукый актлар " (httр:фrачо-



minjust,ru, httр:/lправо-минюст.рф теркэY сыйфатында челтэр басмасы: ЭлльФс77-72471 от 05.0З.201s) аларны дэYлэт теркэвенэ ulJIганнан соц hэм расмибастырып чыгарылганнан соц Yз коченэ керэ.));
1з.2. Тубендэге эчтэлекJIе 4,5,6 

"о"-rr.рен 
остэргэ::

<4, Щирлек Уставына !згэрешлар hэм остэмэлэр кертела, ул рэсмилэштерела ала:
1) тqирлек баrrrлыгы имз€tлаган х("рлек Совеr", *uрuры белЬнi
2) авыл х(ирлеге Советы тарафыннан кабул ителгэн hэм хqирлек бапrлыгы кулкуйган аерыМ норматиВ хокукьтЙ акт белан билгелэнгэн. Бу очракта элеге хокукыйактта авыл х(ирлеге Советыныц аны кабул итy турындагы карар реквизитларыкуела, Мондый карарга х(rарлек советыныц кYчмэ положениелэрен hэм (яки)}ирлек Уставына кертелэ торган yзгэрешл.р Ь., остэмалар керту турындагы
нормаларны кертy рохсэт ителми.
5, Х(ирлек Уставын яца редакциядэ муниципaпь хокукый акт белэн х(ирлекУставына Yзгэрешшэр hэм остамэлэр кертY турында бэян итY рохсэт ителми. Буочракта хtирлекнец яца Уставы кабул цтелэ, а элек кабул ителгэн щирлекнеI{Уставы hэм аца Yзгэрешлэр hэм остэмэлэр кертy турында муниципаль хокукыйактлар щирлекнец яца Уставы уз кеченэ кергэн коннэн yз кечен юг€lлткан диптаныла.
6, Авыл }(ирлеге халкы саны артуга яки кимYгэ бэйле рэвешта, х(ирлек

дегý/татлары санын арттыр}чы яки Киметlпlg yзгарешлар кyрсэтелгэн lзгэреIIшэркертY турында муниципаль норматив хокукый актны кабул "r*." "1"po.nСоветыныц вэк€tлэтларе вакыты чыкканнан соц 11з кочена керэ''.


