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              Решение                                                                                   Карар 

         “14”  октября  2019 г.                                                                  № 4-47 

 

"Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Тауиле авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында»гы 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 

45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы һәм «Татарстан Республикасы 

Мамадыш муниципаль районының Тауиле авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Уставын гамәлдәге законнарга туры китерү максатларында Татарстан 

Республикасы Мамадыш муниципаль районының Тауиле авыл җирлеге Советы 

карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Тауиле авыл җирлеге 

Советының 2018 нче елның 18 нче июнендә 1-34 нче санлы карары белән кабул 

ителгән «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Тауиле авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертергә. 

2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен җибәрергә. 

3. Әлеге карарны дәүләт теркәвенә алынганнан соң Мамадыш муниципаль 

районының mamadysh.tatarstan.ru рәсми сайтында урнаштыру юлы белән 

бастырырга. 

4.Әлеге карар «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 44 статьясындагы 8 өлеше, Татарстан Республикасы Мамадыш 

муниципаль районы муниципаль берәмлеге Уставының 89 статьясындагы 2 өлеше 

нигезләмәләрен исәпкә алып, рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Мамадыш муниципаль районы 

Тауиле авыл җирлеге башлыгы  В.И.Иванов йөкләргә.      

   

Татарстан Республиксы 

Мамадыш муниципаль районы 

Тауиле авыл җирлеге башлыгы,  

Совет рәисе В.И.Иванов 
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Мамадыш муниципаль районы 

Тауиле авыл җирлеге Советының 

2019 елның 14 октябренең 4-47 санлы карарына 

1  кушымтасы 

 

 

“Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Тауиле авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 

      1. 6 статьяның 1 пунктындагы 12 пунктчасында «күзәтүчесез хайваннарны тоту 

һәм карап тоту чаралары» сүзләрен «Хуҗасыз яшәүче хайваннар белән эш итү 

буенча эшчәнлек " сүзләренә алмаштырырга»; 

 

       2. 16 статьяның 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«3. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория чикләре 

Тиешле территориядә яшәүче халык тәкъдиме буенча җирлек Советы тарафыннан 

билгеләнә.»; 

     20 статьяда: 

1.1. 10 өлешендә «әлеге статьяның 3 өлешендә күрсәтелгән проектлар һәм 

мәсьәләләр буенча» сүзләрен төшереп калдырырга;      

1.2. 3.2. 20 статьяның 11 өлешендә «оештыру һәм үткәрү тәртибе җирлек 

уставы һәм (яки) җирлек Советының норматив хокукый акты белән 

билгеләнә торган» сүзләрен «җирлек уставы һәм җирлек Советының 

норматив хокукый акты белән билгеләнә торган оештыру һәм үткәрү 

тәртибенә " сүзләренә алмаштырырга.»; 

 4. 23 статьяда: 

      4.1. 2.1 пункт нигезендә түбәндәге эчтәлектә тулылындырыга:  

«2.1.  Гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлектә сайлау хокукына ия булган 

кешеләрнең яртысыннан артыгы катнашкан очракта хокуклы. Торак пунктта әлеге 

торак пунктта яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия булган граңданнарның  

яртысыннан артыгы бер үк вакытта катнашу мөмкинлеге булмаса, гражданнар 

җыены җирлек уставы нигезендә, гражданнар җыенын үткәрү турында Карар кабул 

ителгән көннән алып бер айдан да артмый этаплап уздырыла. Шул ук вакытта элек 

гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдә киләсе этапларда 

катнашмый. Җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш биргән очракта 

гражданнар җыены карары кабул ителгән дип санала”;  

      4.2. 3 өлешне түбәндәгечә бәян итәргә: 

 «3. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1 

статьясында каралган очракларда гражданнар җыены үткәрелергә мөмкин:  

1) күрсәтелгән торак пункт составына башка җирлек (муниципаль район) 

территориясенә кертә торган җирлек (муниципаль район) чикләрен үзгәртү 

мәсьәләсе буенча торак пунктта (әлеге торак пункт составына керә) күрсәтелгән 

торак пункт территориясен башка җирлек (муниципаль район) территориясенә 

кертүне үз эченә алган җирлек (муниципаль район) чикләрен үзгәртү мәсьәләсе 

буенча);  

2) җирлек составына керүче торак пунктта әлеге торак пункт территориясендә үзара 

салым акчаларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча; 

3)  авыл торак пунктында авыл җирлеге старостасы кандидатурасын тәкъдим итү, 

шулай ук авыл җирлеге старостасы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату 

мәсьәләсе буенча; 

 4) авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль хезмәт турында 

Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль хезмәт 



вазыйфасын биләүгә конкурс үткәргәндә конкурс комиссиясе составына 

кандидатуралар тәкъдим итү максатларында үткәрелергә мөмкин.»;     5. 31 нче 

статьясында: 

    5.1. 12 пунктта «җирле үзидарәнең башка сайланулы вазыйфаи заты» 

сүзләреннән соң «әлеге затларга карата башка җаваплылык чараларын куллану 

яисә куллану " сүзләрен өстәргә»; 

    5.2. түбәндәге эчтәлектәге 12.1 һәм 12.2 пунктларны өстәргә: 

«12.1. Үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының 

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

дөрес булмаган яисә тулы булмаган белешмәләр биргән җирлек Советы 

депутатына, җирлек башлыгына, җирле үзидарәнең башка сайланулы вазыйфаи 

затына түбәндәге җаваплылык чаралары кулланылырга мөмкин:        

       1) кисәтү; 

       2) авыл җирлеге Советы депутатын, җирлек башлыгын, башка сайланулы 

вазыйфаи затны җирлек советында, Җирле үзидарәнең сайланулы органында аның 

вәкаләтләре срогы тәмамланганчы вазыйфасыннан азат итү; 

       3) вәкаләтләре вакыты туктатылганчы, даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру хокукыннан мәхрүм итү;  

       4) җирлек советында, Җирле үзидарәнең сайланулы органында аның 

вәкаләтләре срогы тәмамланганчы вазыйфа биләүне тыю;          

       5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне тыю. 

         12.2. Җирлек Советы депутатына, җирлек башлыгына, җирле үзидарәнең 

башка сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяның 12.1 өлешендә күрсәтелгән 

җаваплылык чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә.»; 

        6. 34 нче статьяның 1 пункты 24 подпунктын гамәлдән чыккан дип танырга;         

       7. 41 статьяның 1 өлешендәге 12 пунктына «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында «2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль законда башкасы каралмаган булса, " сүзләрен 

өстәргә».»; 

        8. 47 статьяның 1 өлешендәге 17 пунктына «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында «2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль законда башкасы каралмаган булса, " сүзләрен 

өстәргә».»        

 9. 50 статьяда: 

        9.1. 2 өлешнең 13 абзацында «күзәтүчесез хайваннарны тоту һәм карап тоту 

чаралары» сүзләрен «Яшәүче хуҗасыз хайваннар белән эш итү эшчәнлеге" 

сүзләренә алмаштырырга; 

        9.2. 3 өлешнең 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"1) Тиешле территориядә муниципаль контрольне оештыру һәм гамәлгә ашыру. 

Муниципаль контроль төрләре һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле 

үзидарә органнары исемлеге җирлек советы билгеләгән тәртиптә алып барыла;»; 

        9.3. 3 өлешнең 4 пункты төшереп калдырырга; 

        9.4. 3 өлешнең 5 пунктын 4 пункт дип санарга; 

       10. 86 статьяның 1 пунктындагы беренче абзацында «Россия Федерациясе 

Бюджет законнары һәм башка норматив законнар» сүзләрен «нигезләмәләргә» 

сүзләренә алмаштырырга, «Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетларыннан физик затларга башка түләүләр буенча гавами норматив 

йөкләмәләр һәм йөкләмәләрне, шулай ук дәүләт (муниципаль) контрактлары 

шартларын, бюджеттан акча бирү турында шартнамәләрне (килешүләрне) үтәүне 

аңлата торган хокукый актларга” сүзләрен өстәргә”; 

       11.87 статьяда: 

       11.1.  5-7 өлешләрен  төшереп калдырырга; 



       12. 88 Статьясына түбәндәге эчтәлекле 4 өлеш өстәргә: 

«4. Җирлек Уставын Федераль закон, Татарстан Республикасы законы белән 

тәңгәлләштерү әлеге закон актларында билгеләнгән срокта гамәлгә ашырыла. 

Федераль закон, Татарстан Республикасы законы белән күрсәтелгән срок 

билгеләнмәгән очракта җирлек Уставын Федераль законга, Татарстан 

Республикасы законына туры китерү срогы тиешле Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Законы үз көченә керү датасын, җирлек Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый акт проектын рәсми бастырып чыгару 

(халыкка җиткерү) һәм гавами тыңлауларда фикер алышу, гражданнар 

тәкъдимнәрен исәпкә алу, җирлек Советы утырышларының ешлыгын исәпкә алып 

билгеләнә, мондый муниципаль хокукый актны дәүләт теркәвенә алу һәм рәсми 

бастырып чыгару (халыкка җиткерү) сроклары  кагыйдә буларак, алты айдан да 

артмаска тиеш.”; 

      13. 89 статьяда: 

      13.1. 2 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2. Җирлек Уставы, әлеге Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турындагы 

карары авыл җирлеге торак пунктлары территориясендә махсус мәгълүмат 

стендларында яисә Мамадыш муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы 

белән рәсми рәвештә басылып чыгарга (халыкка игълан ителергә) тиеш: 

http://mamadysh.tatarstan.ru Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы 

порталында» Россия Федерациясендә норматив хокукый актлар " (http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф теркәү сыйфатында челтәр басмасы: Эл №ФС77-

72471 от 05.03.2018) аларны дәүләт теркәвенә алганнан соң һәм рәсми бастырып 

чыгарылганнан соң үз көченә керә.»; 

     13.2. Түбәндәге эчтәлекле 4, 5,6 өлешләрен өстәргә:: 

«4. Җирлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертелә, ул рәсмиләштерелә ала: 

1) җирлек башлыгы имзалаган җирлек Советы карары белән; 

2) авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителгән һәм җирлек башлыгы кул 

куйган аерым норматив хокукый акт белән билгеләнгән. Бу очракта әлеге хокукый 

актта авыл җирлеге Советының аны кабул итү турындагы карар реквизитлары 

куела. Мондый карарга җирлек советының күчмә положениеләрен һәм (яки) җирлек 

Уставына кертелә торган үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турындагы нормаларны 

кертү рөхсәт ителми. 

 5. Җирлек Уставын яңа редакциядә муниципаль хокукый акт белән җирлек 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында бәян итү рөхсәт ителми. Бу 

очракта җирлекнең яңа Уставы кабул ителә, ә элек кабул ителгән җирлекнең 

Уставы һәм аңа үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый 

актлар җирлекнең яңа Уставы үз көченә кергән көннән үз көчен югалткан дип 

таныла. 

 6. Авыл җирлеге халкы саны артуга яки кимүгә бәйле рәвештә, җирлек депутатлары 

санын арттыручы яки киметүче үзгәрешләр күрсәтелгән үзгәрешләр кертү турында 

муниципаль норматив хокукый актны кабул иткән җирлек Советының вәкаләтләре 

вакыты чыкканнан соң үз көченә керә". 
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