
 
Югары Ослан муниципаль районы Соболевский авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында 
 

      Югары Ослан муниципаль районы Соболевский авыл җирлеге Башлыгы 
О.Н.Майорова мәгълүматын тыңлаганнан соң, Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Соболевский авыл җирлеге Советы гамәлдәге законнар үзгәрүгә 
бәйле рәвештә, «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Соболевский авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар 
проекты эшләнде, ул авыл җирлеге Советы тарафыннан хупланды, авыл җирлегенең 
мәгълүмати стендларында һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 
халыкка хәбәр ителде, һәм  җирлек халкы белән фикер алышуның барлык кирәкле 
процедураларын үтте, дип билгели. 
      Югарыда бәян ителгәннәрдән чыгып, шулай ук «Россия Федерациясендә җирле 
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»  2003 елның 6 октябрендәге 
№131 - ФЗ   Федераль законның 44 статьясы һәм  «Татарстан Республикасында җирле 
үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге №45-ТРЗ   Татарстан Республикасы 
Законының 7 статьясы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Соболевский авыл җирлеге Уставының 19, 88-90 статьялары нигезендә, 
 

Югары Ослан муниципаль районы  
 Соболевский авыл җирлеге Советы 

  карар чыгарды: 
 

    1.  Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Соболевский 
авыл җирлеге Уставына №1 Кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 

   2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Соболевский 
авыл җирлеге Уставының яңа редакциясен расларга. 

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

  4.   Әлеге карар гамәлдәге законнарда билгеләнгән срокларда үз көченә керә. 
  5.   Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Соболевский авыл җирлеге Башлыгы                                           О.Н.Майорова                                                                                                

     28.10.2019                с.Соболевское                      № 77-319 



Югары Ослан муниципаль районы  

Соболевский авыл җирлеге Советының  

2019 ел  28октябре №  77-319 

                                                                                 карарына  

                                 №1 Кушымта     

 
 

Югары Ослан муниципаль районы Соболевский авыл җирлеге 
Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 
1. Уставының 5 статьясының 1 пунктының 14 кече пунктын  киләсе редакциядә 

бәян итәргә: 
«14) каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм 

транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу»; 
2. Уставның 5 статьясындагы 1 пунктын түбәндәге эчтәлекле 20 кече пункты белән 

өстәргә: 
«20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үзирекле корылманы 

сүтү, яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү турында Карар кабул итү»; 
3. Уставының 24 статьясының 7 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге №131-ФЗ 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 сайлау хокукына ия кешеләрнең яртысыннан артыгы бер үк вакытта уртак булу 
мөмкинлеге булмаса, торак пунктта гражданнар җыены гражданнар җыенын үткәрү 
турында Карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмаган вакытта этаплап 
уздырыла. Шул ук вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш 
бирүдә киләсе этапларда катнашмый. Гражданнар җыены карары кабул ителгән дип 
санала, әгәр аның өчен җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш 
бирсәләр»; 

   4. Уставының 24 статьясының 7 пунктында «муниципаль вазыйфаны биләүче 
башка зат» «муниципаль вазыйфаны биләүче башка затлар» сүзләрен төшереп 
калдырырга; 

   5. Уставының 29 статьясының 8 пунктының киләсе редакциядә бәян итәргә: 
«8. «Коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрендәге №273-ФЗ 

Федераль закон, «Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның 
чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2012 
елның 3 декабрендәге №230-ФЗ Федераль закон, «Аерым категория затларга Россия 
Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар 
(кертемнәр) ачарга һәм аларга ия булырга, акчалата һәм кыйммәтләрне сакларга, чит 
ил финанс инструментларына ия булырга һәм (яки) алардан файдаланырга тыю 
турында»  2013 елның 7 маендагы №79-ФЗ Федераль закон нигезендә, әлеге 
статьяның 7 өлеше нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә федераль закон 
тарафыннан билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәү очракларын 
ачыклаганда, Татарстан Республикасы Президенты тиешле карар кабул итә,  
вәкаләтле җирлек Советына депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, 
җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату 
яисә әлеге затларга карата башка җаваплылык чараларын куллану турында гариза 
белән мөрәҗәгать итә 

Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең 
вазыйфаи затына үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 



йөкләмәләре турында дөрес булмаган яисә тулы булмаган мәгълүмат биргән, шулай ук 
хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, 
мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр биргән өчен, 
әгәр бу мәгълүматларны бозып күрсәткән булса, түбәндәге җаваплылык чаралары 
кулланылырга мөмкин: 

   1) кисәтү; 
   2) депутатны, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын Җирлек 

Советында, Җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфасыннан азат итү, аның 
вәкаләтләре вакыты туктатылганчы җирлек советында, Җирле үзидарәнең сайланулы 
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) Җирлек Советында, Җирле үзидарәнең сайланулы органында аның 
вәкаләтләре срогы туктатылганчы вазыйфаларны биләүне тыю; 

   5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне тыю. 
Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяда күрсәтелгән җаваплылык чараларын 
куллану турында Карар кабул итү тәртибе Татарстан Республикасы Законы нигезендә 
муниципаль хокукый акт белән билгеләнә». 
 
 
 
 
 
 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Соболевский авыл җирлеге  
Башлыгы                                                                                                О.Н.Майорова 

 


