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МУНИЦИПАЛЬНОЕ О РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АЛЕКСЕЕВСК
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЫЦ 
ЗИРЕКЛЕ АВЫЛ ЖЦРЛЕГЕ 
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

21.10.2019 с. Ерыкла № 104
Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы
Зирекле авыл жирлеге Советыныц “Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районыныц
Зирекле авыл жирлеге муниципаль берэмлеге Уставына
узгэрешлэр Ьэм остэмэлэр керту
турындагы “карар проекты турында

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль законныц 44 статьясы,
«Муниципаль берэмлеклэр уставларын дэулэт теркэвенэ алу турында» 21.07.2005
ел, № 97-ФЗ Федераль закон, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ
турында " 28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ Татарстан Республикасы Законыныц 7 
статьясы нигезендэ,

Зирекле авыл жирлеге Советы карар итте;

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге 
Советыныц “Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц
ирекле авыл жирлеге муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм остэмэлэр 

керту турындагы “карар проектын хупларга.(Кушымта)
2. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 

Жирлеге Советыныц» Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм 
остэмэлэр керту турында "гы карарына гражданнарныц тэкъдимнэрен исэпкэ алу 
пэм гражданнарныц аныц турында фикер алышуларда катнашуы тэртибен 
расларга ( Кушымта № 2).
3. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 

Жирлеге Советыныц «Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм 
остэмэлэр керту турында " гы карары проекты буенча ачык тыцлаулар уткэрергэ.

З.Тубэндэгелэрне билгелэргэ :
3.1. Халык тыцлауларын уткэру датасы-5.11.2019.



3.2.Халык тыцлауларын уткэру вакыты-17.00 сэгать
3.3. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
жирлеге Башкарма комитетыныц административ бинасын гавами тыцлаулар 
уздыру урыны итеп билгелэргэ,адресы: 422928, Татарстан Республикасы, 
Алексеевск муниципаль районы , Зирекле авыл, Уц Як Яр ур, 35
4. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 

порталында» Интернет «Мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ, Татарстан 
Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталындагы жирлек сайтында 
урнаштырырга йэм махсус жийазландырылган мэгълумат стендларында игълан 
итэргэ.
5.Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге 

Советы аппаратына йэм Башкарма Комитетына халык алдында тыцлаулар 
уздыруны, курсэтелгэн карар проекты буенча гражданнар тэкъдимнэрен кабул 
итуне йэм исэпкэ алуны тээмин итэргэ.
6.Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге 
комитеты жирле узидарэ органнарына халык алдында тыцлауларда эйтелгэн йэм 
фикер алышу барышында кергэн тэкъдимнэрне исэпкэ алып, карар проектын 
эшлэп бетерергэ йэм Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 
районыныц Зирекле авыл жцрлеге Советы сессиясенэ карауга кертергэ .

7. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.
8. Элеге карар, эгэр федераль законда башкасы каралмаган булса, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 44 
статьясындагы 8 елеше нигезендэ уз кеченэ керэ.

Алексеевск муниципаль раш 
Зирекле авыл жирлеге башл
Совет Рэисе В.Данилова



Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жирле ге Советыныц
21.10.2019 № 104 лы карарына 1 нче 
кушымта

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
Жирлеге муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту

1. 6 нчы статьяда:

а) 1 нче пунктта:
17 нче пунктчаны тубэндэге редакциядэ бирергэ:
"17) жирлекнец торак пунктлары чиклэрендэ жирле эйэмияттэге автомобиль 

юлларына карата юл эшчэнлеге Ьэм аларга юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту, 
шул исэптэн парковкаларны (парковка урыннарын) булдыру Ьэм аларныц 
эшлэвен тээмин иту, жирлекнец торак пунктлары чиклэрендэ жирле эЬэмияттэге 
автомобиль юлларыныц сакланышына муниципаль контрольне гамэлгэ ашыру, 
юл хэрэкэтен оештыру, шулай ук автомобиль юлларын куллану Ьэм Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ юл эшчэнлеген гамэлгэ ашыру олкэсендэ 
башка вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру.»;

- тубэндэге эчтэлекле 20 нче пунктча естэргэ:
«20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендэ уз белдеге белэн 

тозелгэн корылманы суту, узирекле корылманы суту яки аны авыл жирлеге торак 
пунктларында билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру турында Карар кабул иту.»;

2. 7 нче статьяда:
а) 1 пунктта 13 пунктчада « кузэтучесез яшэуче хайваннарны тоту Ьэм

карап тору чаралары» сузлэрен « хужасыз яшэуче хайваннар белэн эш иту 
буенча эшчэнлек " сузлэренэ алмаштырырга.»;

3.23 нче статьяда:

а) 3 пунктта 6 пунктчаны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"6) жирлекара территориядэ урнашкан торак пунктта, яца оешкан жирлек 

булдыру турында халык инициативасын тэкъдим иту максатларында, шулай ук 
яца оешкан жирлектэ, эгэр сайлау хокукына ия кешелэр саны 300 дэн артмаган 
булса, яца тозелгэн жирлекнец жирле узидарэ органнары структурасын билгелэу 
мэсьэлэсе буенча;

б) 7 пунктка тубэндэге эчтэлекле абзац естэргэ: :
"Гражданнар жыены - тулы хокулы санала, эгэрдэ торак пункт яки жирлектэ 

сайлау хокукына ия булган кешелэрнец яртысыннан артыгы катнашса. Торак 
пунктта ,элеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешелэрнец яртысыннан артык 
бер ук вакытта бергэ булу мемкинлеге булмаса, курсэтелгэн торак пункт кергэн 
муниципаль берэмлек уставы нигезендэ гражданнар жыены гражданнар жыенын 
уткэру турында карар кабул ителгэн кеннэн бер айдан да соцга калмыйча этаплап 
уздырыла. Шул ук вакытта элек гражданнар жыенында катнашкан затлар, килэсе



этапларда тавыш бирудэ катнашмый. Ж^ыенда катнашучыларнын, яртысыннан 
артыгы тавыш бирсэ, гражданнар жыены карары кабул ителгэн дип санала.

4.31нче статьяда:

а) 3 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: :
«3. Ж;ирлек Советы депутаты, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, 
жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ 
номерлы «Коррупциягэ каршы тору турында» Федераль закон Ьэм башка 
федераль законнар белэн билгелэнгэн чиклэулэрне, тыюларны утэргэ, 
вазыйфаларны башкарырга тиеш. Ж^ирле узидарэнец сайланулы органы депутаты, 
эгъзасы, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты «Коррупциягэ каршы тору 
турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль законы ,
“Дэулэт Вазыйфаларын билэуче затларныц Ьэм башка затларныц чыгымнарыныц 
аларныц керемнэренэ туры килуен тикшереп тору турында» 2012 елныц 3 
декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль законы, «Аерым категория затларга 
аерым категория затларныц керемнэренэ туры килуен тикшереп тору турында 
"2013 елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законы," Аерым категория 
затларга исэп-хисап ачу, эгэр элеге Федераль законда башкасы каралмаган булса, 
Россия Федерациясе территориясеннэн читтэ урнашкан чит ил банкларында 
акчалата Ьэм кыйммэтлэрне саклау, чит ил финанс инструментларын билэу Ьэм 
(яки) куллануны тыю турында»законда каралган чиклэулэрне, тыюларны утэмэсэ, 
вазыйфаларын тиешле башкармаса вэкалэтлэре алдан бетэ »;

б) 4 пунктны тубэндэге эчтэлекле абзац белэн тулыландырырга:
«2) ЖДрлек Советы депутаты, муниципаль вазыйфа билэгэн муниципаль 

берэмлек жирле узидарэ органнарыныц вазыйфаи затлары тарафыннан беренче 
чиратта кабул ителергэ хокуклы».

в) в) 6 пунктныц 1 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"- узе яки ышанычлы затлар аша эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн 

шегыльлэнергэ, коммерцияле оешма белэн идарэ итудэ яки коммерцияле 
булмаган оешма белэн идарэ итудэ катнашырга ("Татарстан Республикасы 
муниципаль берэмлеклэре советы" Ассоциациясе идарэсендэ, муниципаль 
берэмлеклэрнец билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн башка берлэшмэлэре, сэяси 
партиялэр, профсоюз белэн идарэ итудэ катнашудан тыш, башка ижтимагый 
оешманыц съездында (конференциясендэ) яки гомуми жыелышы, торак, торак- 
тезелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, яшелчэчелек, дача кулланучылар 
кооперативлары, кучемсез милекчелэр ширкэте идарэсендэ катнашудан тыш), 
Россия Федерациясе Президенты яисэ Россия Федерациясе Хокумэте акты 
нигезендэ оешманыц коллегиаль органы эшчэнлегендэ тулэусез катнашудан тыш; 
оешманыц идарэ иту органнарында Ьэм ревизия комиссиясе органнарында 
муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим иту (гамэлгэ 
куючы (акционер) муниципаль берэмлек, муниципаль берэмлек исеменнэн 
муниципаль милектэ булган акциялэрне (устав капиталында катнашу 
елешлэрендэ) гамэлгэ куючы вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру тэртибен билгели 
торган муниципаль хокукый актлар нигезендэ; федераль законнарда каралган 
башка очраклар".



г) 7 пунктта 3 абзацта» жирлек Советына "сузлэреннэн соц" яисэ 
курсэтелгэн затларга карата башка жаваплылык чараларын куллану " сузлэрен 
естэргэ»;

5.34 нче статьяда:

а) 1 пунктта 23 пунктчаны уз кечен югалткан дип танырга
6.49 нчы статьяда:

а) 1нче пунктта:
- 3 пунктчада 2 абзацта сузлэрне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
« - Россия Федерациясе граждан законнары нигезендэ уз белдеге белэн 

тозелгэн корылманы суту, узирекле корылманы суту яки аны авыл жирлеге торак 
пунктларында билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру турында карар кабул итэ.»;

- 4 пунктчада 3 абзацта «торак урыннар» сузлэрен «купфатирлы йорттагы 
урыннар» сузлэренэ алмаштырырга;

- 8 пунктчада 15 абзацта " кузэтучесез яшэуче хайваннарны тоту Ьэм карап 
тору буенча чаралар «сузлэрен» Хужасыз яшэуче хайваннар белэн эш иту буенча 
эшчэнлек «сузлэренэ алмаштырырга;»;

7.71 нче статьяда:

а) 1 пунктка тубэндэге эчтэлекле абзац естэргэ::
" " ШэЬэр жирлегендэ халык саны арту яки киму сэбэпле,шэЬэр жирлеге 

Советы депутатлары санын арттыручы яки киметуче узгэрешлэр курсэтелгэн 
,узгэрешлэр керту турында мондый муниципаль норматив хокукый актны кабул 
иткэн шэЬэр жирлеге Советыныц вэкалэтлэре срогы чыккач уз кеченэ керэ.

б) 3 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ : 
«З.Халыкка таратылырга тиешле мэгълуматны уз эченэ алган муниципаль актлар 
халыкка хэбэр ителергэ тиеш. Муниципаль актны халыкка житкеру «Интернет» 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ районныц рэсми сайтында акт текстын 
урнаштыру юлы белэн яисэ жирлек халкына хокукый акт текстын 
узэклэштерелгэн тэртиптэ жибэру (тарату) юлы белэн, шул исэптэн махсус басма 
рэвешендэ, яисэ жирлекнец торак пунктлары территориясендэ махсус мэгълумат 
стендларында хокукый акт текстын урнаштыру юлы белэн гамэлгэ ашырыла. 
Курсэтелгэн стендларныц саны Ьэм аларныц урнашу урыннары авыл жирлеге 
Советы тарафыннан раслана Ьэм халыкныц муниципаль хокукый акты тексты 
белэн тоткарлыксыз танышу мемкинлеген тээмин итэргэ тиеш.

Кеше Ьэм граждан хокукларына, иреклэренэ Ьэм бурычларына кагылышлы, 
гамэлгэ куючысы муниципаль берэмлек булган оешмаларныц хокукый статусын 
билгели торган муниципаль норматив хокукый актлар, шулай ук жирле узидарэ 
органнары арасында тезелэ торган килешулэр рэсми басылып чыкканнан соц уз 
коченэ керэ.

Муниципаль хокукый актны яисэ жирле узидарэ органнары арасында 
тозелгэн килешуне рэсми бастырып чыгару дип аныц тулы текстын тиешле 
муниципаль берэмлектэ таратыла торган вакытлы матбугатта беренче бастырып 
чыгару санала. Хокукый акт текстын бастырып чыгарганда башка массакулэм 
мэгълумат чараларында элеге басманыц рэсми булып торуы турындагы билге 
булырга тиеш.



Муниципаль хокукый актларны Бэм килешулэрне рэсми бастырып чыгару 
(халыкка житкеру) ечен жирле узидарэ органнары шулай ук челтэр басмасын 
кулланырга хокуклы. Муниципаль хокукый актныц тулы тексты рэсми челтэр 
басмасында басылып чыккан очракта (урнаштырылган), аныц кулэмле график Ьэм 
таблица кушымталары басма матбугатта китерелмэскэ мемкин.

Шулай ук хокукый акт текстын яки хокукый акт проектын «Татарстан 
Республикасы Хокукый мэгълуматныц рэсми порталында " «Интернет» 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Ьэм районныц массакулэм мэгълумат 
чараларын челтэр бастырып чыгаруда рэсми бастырып чыгару булып тора.

Татарстан Республикасы «Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставын Ьэм аца узгэрешлэр керту турында 
муниципаль актларны рэсми бастырып чыгару чыганагы сыйфатында шулай ук 
хокукый акт текстын Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы порталындагы 
«Россия Федерациясендэ норматив хокукый актлар» булегендэ 
«Интернет»мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ урнаштыру кулланыла.

Норматив-хокукый актлар Татарстан Республикасыныц 2 дэулэт телендэ 
бастырылырга тиеш.

Федераль закон белэн таралуы чиклэнгэн белешмэлэр булган муниципаль 
хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка житкеру) рехсэт ителми.»;

в) 9 пунктны уз кочен югалткан дип санарга;
8. 85 нче статьяда:
а) 1 пунктта «Россия Федерациясе Бюджет законнары Ьэм башка норматив » 

сузлэрен «нигезлэмэлэр» сузенэ алмаштырырга, « Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларыннан физик затларга башка тулэулэр буенча гавами 
норматив йоклэмэлэр Ьэм йеклэмэлэрне, шулай ук дэулэт (муниципаль) 
контрактлар, килешулэр шартларын утэуне ацлата торган хокукый актлар " 
сузлэрен естэргэ;»;

б) 2 пунктта «бюджет хокук менэсэбэтлэре елкэсендэ» сузлэрен тошереп 
калдырырга;
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Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге Советыныц
21.10.2019 № 104 лы карарына 2 нче
кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ ЗИРЕКЛЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫЦ” ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ ЗИРЕКЛЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕ 

УСТАВЫНА УЗГЭРЕШЛЭР ЬЭМ ОСТЭМЭЛЭР КЕРТУ ТУРЫНДАГЫ 
“КАРАР ПРОЕКТЫ БУЕНЧА ФИКЕР АЛЫШУДА ГРАЖДАННАРНЫЦ 
КАТНАШУЫ ,ИЭМ КАРАР ПРОЕКТЫНА ГРАЖДАННАРНЫЦ 
ТЭКЪДИМНЭРЕН ИСЭПКЭ АЛУ ТЭРТИБЕ

1 . 1 .  «Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле 
авыл жирлеге муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту 
турында» карар проектына тэкъдимнэр Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге Советы аппаратына тубэндэге адрес 
буенча язма рэвештэ кертелэ: 422928, Татарстан Республикасы, Алексеевск 
муниципаль районы , Зирекле авыл, Уц Як Яр ур, 35

Тэкъдимнэр «Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 
Билэр авыл жирлеге муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турында» карар проекты тексты Интернет мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында 
урнаштырылган кеннэн алып 8 сэгатьтэн 16 сэгатькэ кадэр кабул ителэ.

2. Чыгыш ясау хокукы белэн гавами тыцлауларда катнашу очен гаризалар 
тубэндэге адрес буенча бирелэ: 422928, Татарстан Республикасы, Алексеевск 
муниципаль районы , Зирекле авыл, Уц Як Яр ур, 35 шэхсэн яисэ почта аша 
(«конвертында Устав буенча фикер алышу» тамгасы белэн).

Алексеевск муниципаль j 
Зирекле авыл жирлеге ба
Совет Раисе В.Данилова


