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жирлеге муниципаль берэмлеге
Уставына узгэрешлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле у з и Д а Р э оештыруныц гомуми
принциплары турында» 2003 елнын, 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы,
«Муниципаль берэмлеклэр уставларын дэулэт теркэвенэ алу турында» 2005
елныц 21 июлендэге 97-ФЗ номерлы Федераль законнар, «Татарстан
Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Кукмара
муниципаль районыныц Чарлы авыл жирлеге муниципаль берэмлеге Уставы
нигезлэмэлэрен гамэлдэге законнарга туры китеру максатларында
муниципаль берэмлек Уставы нигезлэмэлэрен гамэлдэге законнарга туры
китеру максатларында, Чарлы авыл жирлеге Советы К АР АР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Чарлы авыл
жирлеге муниципаль берэмлеге уставына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ::

1.1.6 статьяныц 1 олешен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1. Жирлекнец жирле узидарэ органнары хокукка ия:
1) жирлек музейлары;
2) жирлектэ нотариус булмаган очракта, законнарда карал ган

нотариаль гамэллэрне кылу;
3) опека пэм попечительлек эшчэнлеген тормышка ашыруда катнашу;
4) жирлек территориясендэ жирле милли-мэдэни автономиялэрнец

хокуклары белэн бэйле эшчэнлекне тормышка ашыру очен шартлар тудыру;
5) Россия Федерациясе халыкларынын милли-мэдэни усешенэ пэм

жирлек территориясендэ миллэтара монэсэбэтлэр олкэсеыдэге чараларны
тормышка ашыру га ярдэм курсэту;

6) жирлек территориясендэ урнашкан муниципаль предприятиелэр пэм
учреждениелэрне мобилизацией эзерлэу буенча чараларны оештыруда пэм
тормышка ашыруда катнашу;

7) муниципаль янгын сагын булдыру;
8) туризмны устеру ечен шартлар тудыру;
9) кеше хокукларын тээмин итугэ жэмэгать контролен Иэм мэжбури

тоту урыннарында булган затларга ярдэм итуне гамэлгэ ашыручы
ижтимагый кузэтчелек комиссиялэренэ ярдэм курсэту;

10) «Россия Федерациясендэ инвалидларны социаль яклау
турында» 1995 елныц 24 ноябрендэге 181-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендэ инвалидларныц ижтимагый берлэшмэлэренэ, шулай ук



Гомумроссия инвалидлар ижтимагый берлэшмэлэре тезегэн оешмаларга
ярдэм курсэту;

11) торак законнары нигезендэ социаль файдаланудагы торак
фондыньвд торак урыннарына наем шартнамэлэре буенча муниципаль торак
фондыннан гражданнарга торак урыннары биру.

12) жирлек территориясендэ хужасыз яшэуче хайваннар турында
мерэжэгать иту буенча эшчэнлек алып бару;

13) Россия Федерациясендэ хокук бозуларны профилактикалау
системасы нигезлэре турында " 2016 елныц 23 июнендэге 182-ФЗ номерлы
Федераль законда каралган хокук бозуларны профилактикалау елкэсендэге
чараларны гамэлгэ ашыру»;

14) инвалидлар, физик момкинлеклэре чиклэнгэн затлар, адаптив физик
культура пэм адаптив спорт усешенэ ярдэм иту.;

15) «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елныц 7
февралендэге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган
кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамэлгэ ашыру.»;

1.2. 22 статьяны тубэндэге олеш естэргэ 3.1. килэсе эчтэлеге:
«3.1. Гражданнар жыенында катнашырга торак пункт яки жирлектэ сайлау

хокукына ия булган кешелэрнец яртысыннан артыгы хокуклы. Эгэр торак

пунктта бер ук вакытта яртысыннан артыграк сайлау хокукына ия булган

шушы торак пунктта яшэучелэрнец катнашу мемкинлеге булмаса,

гражданнар жыены, элеге Устав нигезендэ этаплап, гражданнар жыенын

уткэру турында Карар кабул ителгэн кеннэн бер айдан да артмаган вакыт

эчендэ, Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыныц Чарлы

авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын

эзерлэу пэм уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн расланган тэртиптэ

уткэрелэ. Шул у к вакытта элек гражданнар жыенында катнашкан затлар

тавыш бирудэ килэсе этапларда катнашмый. Гражданнар жыены карары

кабул ителгэн дип санала, эгэр жыенда катнашучыларныц яртысыннан

артыгы"аныц ечен тавыш биргэн булса,

1.3. 30 статьяда:
а) 6 ©лешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
«6. Депутат 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягэ

карты тору турында» Федераль закон Ьэм башка федераль законнар белэн
билгелэнгэн чиклэулэрне, тыюларны утэргэ, бурычларны утэргэ тиеш.
Депутат вэкалэтлэре 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы
«Коррупциягэ каршы тору турында» Федераль закон, 2012 елныц 3
декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «дэулэт Вазыйфаларын
билэуче затларныц пэм башка затларныц чыгымнарыныц аларныц
керемнэренэ туры килуен тикшереп тору турында» Федераль закон, «аерым
категория затларга аерым категория затларга счетлар (кертемнэр) ачуны пэм
булуны тыю турында " 2013 елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль
закон белэн билгелэнгэн чиклэулэрне, тыюларны, бурычларны утэмэгэн
очракта, вакытыннан алда туктатыла., эгэр» Россия Федерациясендэ жирле



узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында «2003 елныц 6
октябрендэге 131 -ФЗ номерлы Федераль законда башкасы каралмаган булса,
Россия Федерациясе территориясеннэн читтэ урнашкан чит ил финанс
инструментларына ия булу пэм (яисэ) алардан файдалану"»;

б) тубэндзге эчтэлекле 7 елеш естэргэ:
«7. Уз керемнэре, чыгымнары, мелкэте пэм мелкэти характердагы

йеклэмэлэре турында дерес булмаган яки тулы булмаган мэгълумат биргэн
депутатка, шулай ук хатыныныц (иренец) Иэм балигъ булмаган балаларыньщ
керемнэре, чыгымнары, мелкэте Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре
турында мэгълуматларны бозган очракта, тубэндэге жаваплылык чаралары
кулланылырга мемкин::

1) кисэту;
2) депутатны муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органында уз

вэкалэтлэре вакыты туктатылганчыга кадэр муниципаль берэмлекнец
вэкиллекле органында вазыйфа билэудэн азат иту.;

3) вэкалэтлэрне гамэлгэ ашырудан даими нигездэ азат иту, вэкалэтлэр
срогы туктатылганчы даими нигездэ вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру
хокукыннан мэхрум иту.;

4) муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органында аныц вэкалэтлэре
срогы туктатылганчы вазыйфаларны билэуне тыю;

5) вэкалэтлэр срогы туктатылганчы даими нигездэ вэкалэтлэрне утэуне
тыю.";

в) тубэндэге эчтэлекле 8 елеш естэргэ:
"8. Депутатка карата элеге статьяныц 7 елешендэ курсэтелгэн

жаваплылык чараларын куллану турында Карар кабул иту тэртибе Татарстан
Республикасы Законы нигезендэ муниципаль хокукый акт белэн билгелэнэ.»;

1.4. 49 статьяда:
а) 4 пунктныц еченче абзацында «торак биналарны узгэртеп

планлаштыру» сузлэрен «куп фатирлы йорттагы биналарны узгэртеп кору "
сузлэренэ алмаштырырга»;

6) 49 статьяныц 1 елешендэге 6 пунктыныц унберенче абзацын уз кечен
югалткан дип танырга;

в) 2 олешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
«2. Башкарма комитет жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча

тубэндэге вэкалэтлэрне башкара::
- жирлек музейлары булдыра;
- жирлектэ нотариус булмаган очракта, законнарда каралган нотариаль

гамэллэр кыла;
- опека Иэм попечительлек эшчэнлеген тормышка ашыруда катнаша;
- жирлек территориясендэ жирле милли-мэдэни мохтариятлэрнец

хокукларын тормышка ашыру белэн бэйле эшчэнлекне тормышка ашыру
ечен шартлар тудыра.;

- Россия Федерациясе халыкларыныц милли-мэдэни усешенэ пэм жирлек
территориясендэ миллэтара менэсэбэтлэр елкэсендэге чараларны тормышка
ашыруга ярдэм итэ;;



- жирлек территориясендэ урнашкан муниципаль предприятиелзр пэм
учреждениелэрне мобилизацион эзерлэу буенча чараларны оештыруда Ьэм
тормышка ашыруда катнаша;;

- муниципаль Янгын сагы булдыра;
- туризмны устеру очен шартлар тудыра;
- Ижтимагый кузэтчелек комиссиясенэ, шулай ук кеше хокукларын

тээмин итугэ ижтимагый контроль пэм мэжбури тоту урыннарында булган
затларга ярдэм курсэтэ.

- «Россия Федерациясендэ инвалидларны социаль яклау турында " 1995
елнын 24 ноябрендэге 181 -ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ,
инвалидларньвд ижтимагый берлэшмэлэренэ, шулай ук Гомумроссия
инвалидлар ижтимагый берлэшмэлэренэ оештырылган оешмаларга ярдэм
курсэтэ.»;

- социаль файдаланудагы торак фондыныц торак урыннарына наем
шартнамэлэре буенча муниципаль торак фондыннан гражданнарга торак
урыннары бирэ;;

- жирлек территориясендэ яшэуче хужасыз хайваннар белэн мерэжэгать
иту буенча эшчэнлек алып бара;;

- «Россия Федерациясендэ хокук бозуларны профилактикалау системасы
нигезлэре турында " 2016 елнын, 23 июнендэге 182-ФЗ номерлы Федераль
законда каралган хокук бозуларны профилактикалау елкэсендэге чараларны
гамэлгэ ашыра;

- инвалидлар, физик момкинлеклэре чиклэнгэн затлар, адаптив физик
культура пэм адаптив спорт усешенэ ярдэм итэ;;

- «кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елнын 7 февралендэге
2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар
хокукларын яклау чараларын гамэлгэ ашыра.»;

1.5. 71 статьяда:
а) 3 елешне тубэндэге эчтэлекле икенче пэм оченче абзацлар белэн

остэргэ::
«Муниципаль хокукый актны яисэ жирле узидарэ органнары арасында

тезелгэн Килешуне рэсми бастырып чыгару дип аныц тулы текстын авыл
жирлеге территориясендэ таратыла торган Вакытлы матбугатта беренче
бастырып чыгару санала.

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

б) 5 олешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
«5.Жирлек Советыньвд авыл жирлеге бюджеты турында, аныц утэлеше

турында, жирле салымнар 1тэм жыемнар билгелэу турында хисап, жирлек
Советы тарафыннан кабул ителгэн башка норматив хокукый актлар, жирлек
башлыгы, жирле узидарэ органнары арасында тезелгэн килешулэр,



муниципаль хокукый актлардан яисэ аларныц федераль закон белэн
чиклэнгзн аерым нигезлэмэлэреннэн тыш, рэсми рэвештэ басылып чыгарга
(игълан ителергэ) тиеш.»;

в) 8 елешнец икенче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
"Муниципаль хокукый актларны, жирле узидарэ органнары арасында

тезелгэн килешулэрне рэсми бастырьтп чыгару (халыкка житкеру) жирле
узидарэ органнары тарафыннан гамэлгэ ашырыла:»;

1.6. 85 статьяда:
а) 1 елешнец беренче абзацында «Россия Федерациясе Бюджет

законнары Ьэм башка норматив закон нар» сузлэрен «нигезлэмзлзр» сузенэ
алмаштырырга, « Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан
физик затларга башка тулэулэр буенча гавами норматив йеклэмэлэр Ьэм
йеклэмэлэрне, шулай ук муниципаль контрактлар, килешулэр шартларын
утэуне тээмин итэ торган хокукый актларны (килешулэрне) " сузлэренэ
алмаштырырга;»;

б) 2 елештэ» бюджет хокук менэсэбэтлэре елкэсендэ " сузлэрен тошереп
калдырырга;

1.7. 88 статьяныц 2 ©лешендэ тубэндэге эчтэлекле абзац естэргэ::
«Муниципаль берэмлек уставы, муниципаль берэмлек уставына

узгэрешлэр 1тэм естэмэлэр керту турында муниципаль хокукый акт Россия
Юстиция министрлыгы порталында» Россия Федерациясендэ норматив
хокукый актлар " дэулэт теркэвеннэн соц рэсми бастырып чыгарылырга
(халыкка игълан ителергэ) тиеш ("Россия Федерациясендэ норматив хокукый
актлар"). http://pravo-minjust.ru, Г1п:р://право-минюст.рф теркэлу челтэр
басмасы сыйфатында: Эл № ФС77-72471 от 05.03.201 8).»

2. Элеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэулэт теркэве очен
жибэрергэ.

3. Дэулэт теркэвенэ алынганнан соц элеге карарны Татарстан
Республикасыныц хокукый мэгълумат рэсми порталында тубэндэге веб-
адрес буенча урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: http://pravo.tatarstan.ru
Кукмара муниципаль районыныц Интернет мэгълумат-телекоммуналь
челтэрендэге рэсми сайтында тубэндэге адрес буенча урнаштырылган: http://
kukxnor.tatarstan.ru Чарлы авыл жирлегенец мэгълумати стендлары.

Чарлы авыл жирлеге БашлыгьГ * Э.Н.Козлов


