
 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Югары Ырга 

авыл җирлеге Советы 

 

Карар № 13                      Югары Ырга авылы     2019 елның 10 октябре 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  

муниципаль районы «Югары Ырга авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

 һәм өстәмәләр кертү турында 

  

 

   Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының « Югары 

Ырга авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын гамәлдәге законнарга 

туры китерү максатларында, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-

ФЗ номерлы Федераль законның 44 статьясы, «Татарстан Республикасында 

җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы,» Югары Ырга авыл җирлеге 

"муниципаль берәмлеге Уставының 86,87,88 статьялары нигезендә "Балык 

Бистәсе муниципаль районы"- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Югары Ырга авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Югары Ырга 

авыл җирлеге Советының 2015 елның 16 апрелендәге 8 номерлы карары 

(Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Югары Ырга 

авыл җирлеге Советының 2016 елның 1 декабрендәге 17 номерлы, 2017 

елның 25 июлендәге 7 номерлы, 2018 елның 27 апрелендәге 5 номерлы, 2018 

елның 12 октябрендәге 10 номерлы карары нигезендә кертелгән үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр белән), кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә. 

2.Әлеге карарны гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда 

юстиция органнарына дәүләт теркәвенә алу өчен җибәрергә. 

3. Карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы   

Югары Ырга  авыл җирлегенең түбәндәге адреслар  буенча урнашкан махсус 

мәгълүмат  стендларында: Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе районы, 

Югары Ырга авылы, М.Җәлил урамы,  18 йорт; Яңа Ырга авылы, Мәктәп 

урамы, 48  йорт  һәм Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-



телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

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 

Балык Бистәсе муниципаль районы «Югары Ырга авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставының 88 статьясындагы 2 өлеше 

нигезләмәләрен исәпкә алып, рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә 

керә. 

5.Карарның үтәлешенә контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта калдырам. 

 

Татарстан Республикасы  

Балык  Бистәсе муниципаль районы  

Югары Ырга авыл җирлеге  башлыгы                             Р.Н.Баһаутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Кушымта 

Совет карарына 

Югары Ырга авыл җирлеге 

Балык Бистәсе муниципаль районы 

Татарстан Республикасы   

2019 елның 10 октябре, № 13 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы " 

 Югары Ырга авыл җирлеге» муниципаль берәмлек Уставына 

 Үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы «Югары Ырга 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертергә:: 

1) 5 статьяга түбәндәге эчтәлекле 20 пункт өстәргә:: 

          «үзирекле корылманы сүтү, үзирекле корылманы сүтү яки аны 

билгеләнгән таләпләргә туры китерү турында Карар кабул итү Россия 

Федерациясе граждан законнары нигезендә»; 

          2) 6 статьяның 1 пунктындагы 13 пунктында «күзәтүчесез хайваннарны 

тоту һәм карап тоту чаралары» сүзләрен «Яшәүче хуҗасыз хайваннар белән 

эш итү эшчәнлеге " сүзләренә алмаштырырга;»; 

          3) 22 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::      

         «2.«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 25.1 статьясында каралган гражданнар җыены анда торак 

пункт яки җирлектә яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия яртысыннан 

артыграгы катнашуда вәкаләтле.  Торак пунктта әлеге торак пунктта 

яшәүчеләрнең яртысыннан артыграгы бер үк вакытта сайлау хокукына ия 

булган гражданнарның бер үк вакытта булу мөмкинлеге булмаса, гражданнар 

җыены әлеге Устав нигезендә этаплап, гражданнар җыенын үткәрү турында 

Карар кабул ителгән көннән алып бер айдан да артмаган вакыт эчендә 

үткәрелә, ул Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Югары Ырга авыл җирлегендә гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү 

тәртибе турында Нигезләмә белән расланган тәртиптә Шул ук вакытта элек 



гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдә киләсе этапларда 

катнашмый. Гражданнар җыены карары кабул ителгән дип санала, әгәр аның 

өчен тавыш биргән булса, җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы 

тавыш бирде.»; 

           4) 30 статьяның 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

           «6. Җирлек Советы депутаты 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы «Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон һәм башка 

федераль законнар белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, 

бурычларны үтәргә тиеш. Совет депутаты вәкаләтләре " коррупциягә каршы 

тору турында «2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль 

закон,» дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның 

чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында 

«2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон,» аерым 

категория затларга аерым категория затларның счетларын (кертемнәрен) 

ачарга һәм булдырырга, чит ил банкларында акчалата һәм кыйммәтләрне 

сакларга, чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачарга һәм сакларга, , 

әгәр» Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында «2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законда башкасы каралмаган булса, Россия Федерациясе 

территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментларына ия булу 

һәм (яисә) алардан файдалану"»; 

           5) 30 статьяның 8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

           "8.Әлеге статьяның 7 өлеше нигезендә үткәрелгән тикшерү 

нәтиҗәсендә «коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «дәүләт Вазыйфаларын 

биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның 

керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 

декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «аерым категория затларга 

аерым категория затларга счетлар ачуны, тыюларны, бурычларны үтәмәү 

фактларын ачыклаганда, "аерым категория затларга дәүләт Вазыйфаларын 

биләүче затларның һәм аларның керемнәренә туры килү-килмәүне тикшереп 

тору турында" 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон), 

Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында 

кулдагы акчаларны һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил финанс 

инструментларына ия булырга һәм (яисә) алардан файдаланырга», - дип 

мөрәҗәгать итте Татарстан Республикасы Президенты депутат вәкаләтләрен 

вакытыннан алда туктату яисә күрсәтелгән затка карата тиешле карар кабул 



итәргә вәкаләтле җирле үзидарә органына яисә судка башка җаваплылык 

чараларын куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итә.»; 

6) 30 статьяга түбәндәге эчтәлекле 8.1, 8.2 пунктлары өстәргә:: 

«8.1. Үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында дөрес булмаган яисә тулы булмаган мәгълүмат биргән 

җирле үзидарә депутатына, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ 

булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр биргән өчен, бу 

мәгълүматларны бозып күрсәткән очракта түбәндәге җаваплылык чаралары 

кулланылырга мөмкин:: 

1) кисәтү; 

2) депутатны муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында үз вәкаләтләре 

вакыты туктатылганчыга кадәр муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 

органында вазыйфа биләүдән азат итү.; 

3) вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан даими нигездә азат итү, вәкаләтләр срогы 

туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан 

мәхрүм итү.; 

4) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында аның вәкаләтләре срогы 

туктатылганчы вазыйфаларны биләүне тыю; 

5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне 

тыю.». 

 8.2. Депутатка карата әлеге статьяның 8.1 пунктында күрсәтелгән 

җаваплылык чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә.»; 

          7) 43 статьяның 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

          «5. Җирлек башлыгы «коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 

25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «дәүләт Вазыйфаларын 

биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның 

керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 

декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «аерым категория затларга 

аерым категория затларга счетлар (кертемнәр) ачуны һәм ия булуны, Россия 

Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар 

(кертемнәр) ачуны, акча һәм кыйммәтләрне сакларга, Россия Федерациясе 



территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында, чит ил финанс 

инструментларын белү һәм (яки) алардан файдалану».; 

 


