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Решение
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Карар
l4 октября 2019 г

"Татарстан Республикасы Мамадыш муниципагIь районы Урманчы авыл
ЩирЛеге" муниципапь берэмлеге Уставына yзгорешлор hэм остэмэлэр KepTy

турында

((Россия Федерациясенда щирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
ТУРЫНДа))Гы 2003 елныц б октябрендэге l31-ФЗ номерлы Федераль законы,
<Татарстан Республикасында х(ирле yзидаро турында)) 2004 елныц 28
ИЮЛеНДЭге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы hэм <Татарстан
Республикасы Мамадыш муницип€Lль районыныц Урманчы авыл я{ирлеге)
муницип€Lпь берэмлеге Уставын гамэлдэге законнарга туры китерY
МаКСаТларында Татарстан Республикасы VIамадыш муниципаль раЙоныныц
Урманчы авыл щирлеге Советы карар иттв:

1. ТаТаРстан Республикасы Мамадыш муниципаJIь районы Урманчы авыл
iКИРлеГе Советыныц 2018 нче елныц 1В нче июнендэ 1-Зб нче санлы
КаРаРЫ белан кабул ителгон <Татарстан Республикасы Мамадыш
МУНИЦИПаЛь раЙоны Урманчы авыл щирлеге> муниципалпь берэмлеге
Уставына кушымта нигезендэ yзгэрешлор hэм естэмэлэр кертергэ.

2. ОЛеГе КарарНы законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэyлэт теркэве очен
iцибэрергэ.
З. ОЛеГе Карарны дэyлот теркэвенэ аJIынганнан соц Мамадыш муницип€lJIь
раЙоныныц mamadysh.tatarstan.ru рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн
бастырырга.
4.олеге караР <<РоссиЯ ФедерацИясенде )л(ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми
тtринциПларЫ турында)> 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль
ЗаКОННЫЦ 44 Статьясындагы 8 олеше, Татарстан Республикасы I\{амадыш
МУНИЦИПаЛЬ РаЙОны МУниципаJIь берэмлеге Уставыныц 89 статьясындагы 2
олеше нигезлэМолэреН исэпкэ аJIып, рэсми басылып чыккан коненнэн Yз
коченэ керэ.



5. олеге карарныц Yтэлешен тикшереп торуны Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл щирлеге башлыгы А.Я.Ильинга оклэрго.

Татарстан Республиксы
Мамадыш муниriипаль районы
Урманчы авыл )цирлеге башлыгы,
Совет рэисе А.Я.Илъин



Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл х(ирлеге Советыныц

2019 елныц 14 октябренец 4-49 санлы карарына
1 кушымтасы

, "Татарстан Республикасы IVIамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
lцирлеге" муниципаль берэмлеге Уставына yзгарешлэр hэм естэмэлэр

1. б статьяныц 1 пунктындагы 12 пунктчасында (кyзэтyчесез хайваннарны
тоту hэм карап тоту чарыIары) сyзлэрен <Хуя{асыз яшэyче хайваннар белан эш
иту буенча эшчэнлек " сyзлэрене €шмаштьlрыргаD;

2.16 статьяныц З пунктын тубэндэге редакциядэ боян итэргэ::
(3. ТерриториаJIь ияtтимагый узидарэ гамэлгэ ашырыла торган территория
чиклэре Тиешле территориядэ яшэr{е халык тэкъдиме буенча х{ирлек Советы
тарафы ннан билгелэнэ.)) ;

20 статьяда:
1 .1 . 10 олешендэ (элеге статьяныц 3 опешенде кyрсэтелгон лроектлар hэм

мэсъэлэлэр буенча) сyзлэрен тошереп калдырырга;
I.2. З.2. 20 статьяныц 11 олешендэ ((оештыру haM yткэрy тэртибе ll(ирлек

уставы haM (яки) >цирлек Советыныц норматив хокукый акты белэн
билгелэнэ торган) сyзлэрен (хtирлек уставы hэм яlирлек Советыныц
норматив хокукый акты белэн билгелэнэ торган оештыру hэм уткэру
тэртибенэ " сузлэренэ алмаштырырга.>;

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

<<2.1. Гражданнар }цыены анда торак пункт яки я(ирлектэ сайлау хокукына ия
булган кешелэрнец яртысыннан артыгы катнашкан очракта хокуклы. Торак
пунктта элеге торак пунктта яшэyчеларнец сайлау хокукына ия булган
грацданнарныц яртысыннан артыгы бер ук вакытта катнашу момкинлеге
бУлмаса, гражданнар х{ыены щирлек уставы нигезенда, гражданнар щыенын
yткэрy турында Карар кабул ителгэн коннэн €шып б.р айдан да артмый
ЭТаПЛап уздырыла. Шул ук вакытта элек гражданнар х{ыенында катнашкан
ЗаТЛар тавыш бируда килэсе этапларда катнашмый. Х{ыенда катнашучыпарныц
яртысыннан артыгы тавыш биргэн очракта гражданнар я{ыены карары кабул
ителгэн дип санала";

4.2. З олешне тубэндэгечэ бэян итэргэ:
(З. <<Россия Федерациясенде жирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында)> 200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль
Законныц 25.1 статьясында карzLлган очракларда гражданнар х{ыены
yткэрелергэ момкин:



l ) кyрсэтелгэн торак пункт составына башка я(ирлек (муниципаль район)
территориясено кертэ торган )цирлек (муниципаль район) чиклэрен yзгэртy
масьэлэсе буенча торак пунктта (элеге торак пункт составына кера)
кyрсэтелган торак пункт территориясен башка }цирлек (муниципа,rь район)
территориясенэ iертуне yз эченэ аJIган я(ирлек (муниципаль район) чиклэрен
yзгортy мэсьалэсе буенча);
2) щирлек составына керyче торак пунктта элеге торак пункт территориясендэ
yзара салым акчаларын KepTy hэм куллану мэсьэлэсе буенча;
3) авыл торак пунктында авыл х{ирлеге старостасы кандидатурасын такъдим
итy, шулай ук авыл я{ирлеге старостасы вэкапотлэрен вакытыннан чLlда туктату
масьалэсе буенча;
4) авыл торак пунктында гражданнар rt(ыены шулай ук муниципаJIь хезмэт
турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль
хезмат вазыйфасын билэlzгэ конкурс yткэргэндэ конкурс комиссиясе
составына кандидатуралар тэкъдим итy максатларында yткэрелергэ момкин.);
5. З1 нче статьясында:

5.1. |2 пунктта (х{ирле yзидарэнец башка сайланулы вазыйфаи заты))
сyзлэреннон соц ((элеге затларга карата башка щаваплылык чараJIарын куллану
яиса куллану " сузлэрен остэргэ);

5.2. тубэндэге эчтэлектэге 12.1 heM 12.2 пунктларны остаргэ:
(12.1 . Yз керемноре, чыгымнары, молкэте hэм молкэти характердагы
Йоклэмэлэре турында, шулай ук хатыНыныц (иренец) haM балигъ булмаган
балаларыныц керемнэре, чыгымнары, молкэте haM молкэти характердагы
йоклэмэлэре турында дорес булмаган яисэ тулы булмаган белешмалар биргон
х{ирлек Советы депутатына, щирлек башлыгына, )цирле yзидарэнец башка
СаЙланулы вазыйфаи затына тубэндэге }цаваплылык чараJIары кулланылырга
момкин:

1) кисэту;
2) авыл }цирлеге Советы депутатын, я{ирлек башлыгын, башка сайланулы

вазыЙфаи затны щирлек советында, П{ирле yзидарэнец сайланулы органында
аныц вэкапэтлэре срогы тэмамланганчы вазыйфасыннан,ват итy;

З) ВЭкапэтлэре вакыты туктатылганчы, даими нигездо вокаJlэтлэрне
гамэлгэ ашыру хокукыннан мэхрyм итy;

4) я{ирлек советында', П{ирле yзидарэнец сайланулы органында аныц
вокапэтлэре срогы тэмамланганчы вазыйфа билэуне тыю;

5) вЭкалэТлор срогы туктатылганчы даими нигездэ вэкалэтлэрне yтоyне
тыю.

12.2. Щирлек Советы депутатына, хtирлек башлыгына, )л{ирле yзидаранец
баШКа сайланулы вазыйфаи затына элеге статьяныr\ 12.1 олешендэ кyрсэтелген
ЖаВаПЛылык чарапарын куллану турында Карар кабул итy тэртибе Татарстан
РеСПУбликасы Законы нигезендэ муниципаJIь хокукый акт белэн билгеланэ.>>;

6. З4 Нче сТаТьяныц 1 пункты 24 подпунктын гамэлдэн чыккан дил
танырга;



7 . 4| статьяныц 1 олешендоге 12 пунктына <<Россия Федерациясендэ щИрле
yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында (200З елныц 6

октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законда башкасы карыIмаган булса, "

сYзлэрен остэргэ>.));
В. 47 статьяныц 1 елешендэге 17 пунктына <<Россия ФедерациясенДэ

х(ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принцигIпары турында (200З елныц 6

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

сYзларен остэрго)).))
9. 50 статьяда:

9.1 . 2 олешнец 13 абзацында ((кyзэтyчесез хайваннарны тоту hэм каРаП

тоту чараJIары) сyзлэрен кЯшэуче хужасыз хайваннар белэн ЭШ иТY

эшчэнлеге" сузларенэ аJIмаштырырга;
9.2. З олешнец 1 пунктын тубэндэге редакцияда бэян итэрга::

" 1) Тиешле территориядэ муниципаль контрольне оештыру hэм гамэлГЭ
ашыру. МуниципаJ]ь контроль торлэре hэм аларны гамэлгэ ашыруга вэкаЛЭТле

щирле yзидарэ органнары исемлеге )щирлек советы билгелэгэн тэртиптэ аJIып

барыла;>;
9.З. З олешнец 4 пункты тошереп к€Lпдырырга;
9.4. З олешнец 5 пунктын 4 пункт дип санарга;
10. 8б статьяныц 1 пунктындагы беренче абзацында <<Россия Федерациясе

Бюджет законнары haM башка норматив законнар) сyзлэрен ((нигезлэмэлэргЭ))

сyзларенэ алмаштырырга, <<Россия , Федерациясе бюджет системасьi
бюджетларыннан физик затларга башка тyлэyлэр буенча гавами норматив
йоклэмолэр haM йоклэмэлэрне, шулай ук дэyлэт (муниципаль) контрактлары
шартларын, бюджеттан акча б"рy турында шартнамэлэрне (килешулэрне)
yтэyне ацлата торган хокукый актларга" сузлэрен остэргэ";

1 1.87 статьяда:
1 1 .1 . 5-7 олешлэрен тошереп калдырырга;
12. ВВ Статьясына тубондэге эчтэлекле 4 олеш остэрго:

<4. Щирлек Уставын Федераль закон, Татарстан Республикасы законы белэн
тэцголлэштерy элеге закон актларында билгеленгэн срокта гамэлгэ ашырыла.
Федераль закон, Татарстан Республикасы законы белэн кyрсэтелгэн срок
билгелэнмэгэн очракта п{ирлек Уставын Федераль законга, Татарстан
Республикасы законына туры китерy срогы тиешле Федераль закон, Татарстан
Республикасы Законы yз коченэ Kepy датасын, х(ирлек Уставына yзгэрешлор
hэм остэмалер KepTy турында муницип.Lль хокукый акт проектын рэсми
бастырып чыгару (халыкка щиткеру) hэм гавами тыцлауларда фикер аJlышу,
гражданнар тэкъдимнэрен исэпка шу, щирлек Советы утырышларыныц
ешлыгын исопкэ алпып билгелэнэ, мондый муниципалпь хокукый актны дэyлэт
теркэвенэ алу hэм рэсми бастырып чыгару (ха-гrыкка щиткеру) сроклары
кагыйде буларак, алты айдан да артмаска тиеш.";

13. 89 статьяда:
1З.1.2 олешне тубэндэге редакциядэ боян иторгэ:



<2. Щирлек Уставы, элеге Уставка Yзгарешлар hэм остэмэлэр KepTY турындагы
карары авыл х{ирпеге торак пунктлары территориясендэ махсус мэгълyмат
стендларында яисэ lVlамадыш муниципсtль районыныц рэсми сайтында

<ИнтерНет) мэЬлумат-телекоммУникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча

урнаштыру }олы белэн рэсми равештэ басылып чыгарга (хальiкка иьлан
ителерга) тиеш: http://mamadysh.tatarstan.ru Россия Федерациясе Юстиция
министрЛыгы гlорталында)) Россия Федерациясендэ норматив хокукый актлар

" (http://pravo-minjust.ru, httр://право-минюст.рф TepKaY сыйфатында челтэр

басмасы: Эл J\ЬФС77-72471 от 05.0з.2018) аларны доYлэт теркэвенэ а.ltганнан

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

1З,2. Тубэндэге эчтэлекле 4,5,6 олешлэрен остэргэ::
<4. Щирлек Уставына yзгэрешлэр hэм остэмэлэр кертеле, ул рэсмилештерелэ
ала:
1) щирлек башлыгы имзаJIаган я{ирлек Советы карары белэн;

2) авыл }цирлеге Советы тарафыннан кабул ителгэн haM хlирлек башлыгы кул

куйган аерым норматив хокукый акт белан билгелэнгэн. Бу очракта элеге

хокукый актта авыл }tqирлеге Советыныц аны кабул итy турындагы карар

реквизитлары куела. N{ондый карарга я{ирлек советыныц кYчма

положениеларен hэм (яки) щирлек Уставына кертела торган Yзгэрешлэр hэм

остэмалэр KepTY турындагы нормсtларны KepTY рохсэт ителми.
5. }dирлек Уставын яца редакцияда муниципаJIь хокукый акт белэн щирлек
Уставына yзгэрешлэр hэм остэмэлэр KepTy турында бэян итy рохсаТ ИТеЛМИ.

Бу очракта п{ирпекнец яца Уставы кабул ителэ, э элек кабУл ИТеЛГаН

>t(ирлекнец Уставы hэм аца yзгэрешлэр hoM остэмэлэр KepTy турында
муниципаль хокукый актлар я{ирлекнец яца Уставы yз коченэ кергЭН кОННЭН YЗ

кочен югалткан дип таныла.
6. Авыл п{ирлеге халкы саны артуга яки кимyгэ бэйле ровешта, ЩирЛеК

депутатлары санын арттыручы яки киметr{е yзгэрешлэр кyрсателгэн
yзгерешлэр KepTy турында муницип€lJIь норматив хокукый актны кабул ИТКЭн

я{ирлек Советыныц вэкfu,Iэтлэре вакыты чыкканнан соц yз кочена керэ".


