
 
Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында 
 
    Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Башлыгы 
М.Г.Зиатдинов мәгълүматын тыңлаганнан соң, Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Советы гамәлдәге законнар үзгәрүгә 
бәйле рәвештә, «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары 
Ослан 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 Югары Ослан 
авыл җирлеге Уставының 19, 92-94 статьялары нигезендә 
 

Югары Ослан муниципаль районы 
Югары Ослан авыл җирлеге Советы 

Карар кылды: 
  

    1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл 
җирлеге Уставына №1 Кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 
    2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 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                                        
Югары Ослан авыл җирлеге    Башлыгы                                               М.Г.Зиатдинов 
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                                                                             Югары Ослан муниципаль районы 
                                                                             Югары Ослан авыл җирлеге Советының 
                                                                             2019 ел 28 октябре № 59-295 карарына 
                                                                                                                           №1 Кушымта 
 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 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 
Югары Ослан авыл җирлеге 
Башлыгы                                                                                                        М.Г.Зиатдинов 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Югары Ослан муниципаль районы 
                                                                             Югары Ослан авыл җирлеге Советының 
                                                                             2019 ел 28 октябре № 59-295 карарына 
                                                                                                                           №2 Кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  
Югары Ослан авыл җирлеге Уставы статьяларының 

ЯҢА РЕДАКЦИЯСЕ 
 

Статья 5. Җирлекнең җирле әһәмияттәге мәсьәләләре 
 

1. Җирлек карамагындагы җирле әһәмияттәге мәсьәләләргә түбәндәгеләр керә: 
1) җирлек бюджеты проектын төзү һәм карау, җирлек бюджетын раслау һәм үтәү, 

аның үтәлешен контрольдә тоту, җирлек бюджеты үтәлеше турындагы хисапны төзү 
һәм раслау; 

2) җирлекнең җирле салымнарын һәм җыемнарын билгеләү, үзгәртү һәм гамәлдән 
чыгару; 

3) муниципаль җирлек милкендәге мөлкәт белән идарә итү, алардан файдалану 
һәм алар белән эш итү; 

4) җирлек торак пунктлары чикләрендә беренчел янгын куркынычсызлыгы 
чараларын тәэмин итү; 

5) җирлек халкын элемтә, җәмәгать туклануы, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте белән 
тәэмин итү өчен шартлар тудыру; 

6) җирлек халкын мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү һәм ял итү 
өчен шартлар тудыру; 

7) Җирлек территориясендә физик культура, мәктәп спорты һәм массакүләм 
спортны үстерү өчен шартлар тудыру, җирлекнең рәсми физкультура-сәламәтләндерү 
һәм спорт чараларын үткәрүне оештыру; 

8) җирлекнең архив фондларын формалаштыру; 
9) җирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау, аларның үтәлешен 

контрольдә тоту, күрсәтелгән Кагыйдәләр нигезендә җирлек территориясен 
төзекләндерүне оештыру; 

10) адресларны бирү, адресларны үзгәртү, юкка чыгару, урам-юл челтәре 
элементларына (федераль әһәмияттәге автомобиль юлларыннан, региональ яки 
муниципальара, муниципаль җирлекнең җирле әһәмияттәге автомобиль юлларыннан 
тыш) исемнәр бирү, җирлек чикләрендә планлаштыру структурасы элементларына 
исемнәр бирү, мондый атамаларны үзгәртү, юкка чыгару, мәгълүматны Дәүләт 
адреслы реестрында урнаштыру; 

11) авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгә ярдәм итү, кече һәм урта эшкуарлыкны 
үстерү өчен шартлар тудыру; 

12) җирлектә балалар һәм яшьләр белән эшләү чараларын оештыру һәм гамәлгә 
ашыру; 

13) җәмәгать тәртибен саклауда катнашучы гражданнарга һәм аларның 
берләшмәләренә ярдәм күрсәтү, халык дружиналары эшчәнлеге өчен шартлар тудыру; 

14) каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым туплау) һәм 
транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу; 

15) ритуаль хезмәтләр һәм күмү урыннарын карап тотуны оештыру; 
16) җирлек чикләрендә халыкны су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу, 

халыкны ягулык белән тәэмин итүне Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән 
вәкаләтләр чикләрендә оештыру; 

17) җирлекнең торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль 
юлларына карата юл эшчәнлеге; 

18) милләтара һәм конфессияара татулыкны ныгытуга, җирлек территориясендә 
яшәүче Россия Федерациясе халыкларының телләрен һәм мәдәниятен саклап калуга 
һәм үстерүгә, мигрантларның социаль һәм мәдәни адаптациясенә, милләтара 



(этникара) конфликтларны профилактикалауга юнәлтелгән чараларны тормышка 
ашыру өчен шартлар тудыру; 

19) җирлек халкының массакүләм ял итү өчен шартлар тудыру һәм халыкның 
массакүләм ял итү урыннарын, гражданнарның гомуми файдаланудагы су 
объектларына һәм аларның яр полосаларына ирекле үтүен тәэмин итүне дә кертеп, 
төзекләндерүне оештыру. 

2. Федераль законнар нигезендә, җирле үзидарә органнары, Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы нигезендә, Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча үз 
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны җирлек бюджетыннан муниципаль 
җирлек бюджетына бирелә торган бюджетара трансфертлар исәбенә тапшыру турында 
Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә органнары белән килешүләр төзергә 
хокуклы. 

Муниципаль районның җирле үзидарә органнары җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү буенча Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә 
муниципаль район бюджетыннан җирлек бюджетына бирелә торган бюджетара 
трансфертлар исәбенә үз вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны аларга 
тапшыру турында җирле үзидарә органнары белән килешүләр төзергә хокуклы. 

 
Статья 24. Халык җыены 
 

1. Гражданнар җыены җирле үзидарә халкының турыдан-туры гамәлгә 
ашырылуы һәм халыкның җирле үзидарәне гамәлгә ашыруда катнашуы формасы 
булып тора. 

2.  Гражданнар җыены «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 
гомуми принциплары турында» Федераль законда һәм җирлекнең муниципаль 
норматив хокукый актында каралган очракларда үткәрелә. 

3.  «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге №131-ФЗ Федераль законның 25.1 статьясында 
каралган очракларда гражданнар җыены үткәрелергә мөмкин: 

1) күрсәтелгән торак пункт территориясен башка җирлек территориясенә кертүне 
үз эченә алган күрсәтелгән торак пункт кергән җирлек чикләрен үзгәртү мәсьәләсе 
буенча;  

2) җирлек составына керүче торак пунктта әлеге торак пункт территориясендә 
үзара салым акчаларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча; 

3) авыл халкының тыгызлыгы түбән булган яки үтеп керү кыен булган җирдә 
урнашкан җирлектә, әгәр авыл җирлегендә халык саны 100 кешедән артмаган булса, 
җирлекне бетерү мәсьәләсе буенча; 

4) авыл торак пунктында авыл торак пункты старостасын тәкъдим итү, шулай ук 
авыл торак пункты старостасы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату мәсьәләсе 
буенча; 

5) 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 күрсәтү максатларында үткәрелергә мөмкин. 

4. Гражданнар җыены авыл җирлеге Башлыгы яисә 10 кешедән ким булмаган 
сайлау хокукына ия булган торак пункт халкы төркеме инициативасы буенча чакырыла 
ала. 

5. Җыенны үткәрү инициативасын хуплау өчен җыелырга тиешле имзалар саны 
сайлау хокукына ия булган, даими яки нигездә яшәүче, яшәү урыны буенча теркәлгән 
гражданнар санының 5 процентын тәшкил итә, ләкин 25тән дә ким булмаган имза була 
алмый. 

6. Авыл җирлеге Башлыгы чакыра торган халык җыены җирлек Башлыгы карары 
белән билгеләнә, инициатив төркем тарафыннан чакырылучы гражданнар җыены 
җирлек Советы карары белән билгеләнә. 

7. Торак пунктта яшәүчеләргә гражданнар җыенын уздыру вакыты һәм урыны 
турында алдан ук хәбәр ителә, муниципаль хокукый акт проекты һәм гражданнар 



җыены карарына чыгарыла торган мәсьәләләр буенча материаллар белән алдан ук 
танышалар.   

    «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 биргән 
булса. 

8. Җыенда кабул ителгән карарлар муниципаль хокукый актлар булып тора, 
җирлек Башлыгы тарафыннан имзалана һәм Татарстан Республикасы муниципаль 
норматив хокукый актлары регистрына кертелергә тиеш. 

 
Статья 29. Җирлек Советы депутаты статусы 
  

    1.  Авыл җирлеге Советы депутаты вәкаләтләре яңа чакырылыш авыл җирлеге 
Советы эшли башлаганнан бирле туктатыла. 
    2.  Җирлек Советы депутаты, әлеге Уставта билгеләнгән очраклардан тыш, депутат 
эшчәнлеген төп эш урыны буенча хезмәт һәм хезмәт вазыйфаларын башкару белән 
бергә алып бара. 
    3. Җирлек Советы депутаты статусы белән бәйле чикләүләр федераль законнар 
белән билгеләнә. 
    4. Җирлек Советы депутатына законнар, әлеге Устав, җирлек Советы карарлары 
нигезендә үз вәкаләтләрен каршылыксыз гамәлгә ашыру өчен шартлар тәэмин ителә. 
    5. Җирлек Советы депутаты җирлек Советы тарафыннан раслана торган депутат 
этикасы кагыйдәләрен, шул исәптән депутатның түбәндәге бурычларын үз эченә 
алырга тиеш булган кагыйдәләрен үтәргә тиеш: 
   1) җирле үзидарә органнары эшендә катнашудан тыелып калырга һәм депутат 
статусыннан җирле үзидарә органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, муниципаль 
хезмәткәрләр һәм гражданнар эшчәнлегенә шәхсән яисә аның якын туганнарына 
кагылышлы мәсьәләләрне хәл иткәндә йогынты ясау өчен файдаланмаска; 
   2) депутат вазыйфаларын объектив башкаруда шик уятырга, шулай ук аның абруена 
яисә җирлек Советы авторитетына зыян китерерлек низаглы хәлләрдән качарга 
мөмкин булган тәртиптән тыелырга; 
     3) мәнфәгатьләр каршылыгы килеп чыгу куркынычы булганда - шәхси кызыксынуы 
депутат вазыйфаларын объектив үтәүгә йогынты ясый яки тәэсир итә ала торган хәл, - 
бу хакта җирлек советына хәбәр итәргә һәм әлеге мәнфәгатьләр каршылыгын 
булдырмауга яки җайга салуга юнәлтелгән аның карарын үтәргә; 
   4) җирлек Советында билгеләнгән Халык алдында чыгыш ясау кагыйдәләрен үтәргә; 
   5) депутат эшчәнлеге белән бәйле булмаган максатларда Федераль закон нигезендә 
конфиденциаль характердагы белешмәләргә кертелгән, депутат вазыйфаларын үтәүгә 
бәйле рәвештә аңа билгеле булган белешмәләрне игълан итмәскә һәм 
файдаланмаска; 
   6) депутат вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә физик һәм юридик затлардан 
(бүләкләр, акчалата бүләк, ссудалар, хезмәтләр күрсәтү, күңел ачу, ял итү, транспорт 
чыгымнары өчен түләү һәм башка бүләкләр) бүләкләүләр алмаска. 
   6. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 
сайланулы вазыйфаи заты "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 затларның чыгымнары керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында" 



2013 елның 7 маендагы №79-ФЗ Федераль закон, Россия Федерациясе 
территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата һәм кыйммәтләрне 
сакларга, чит ил финанс инструментларын белергә һәм (яки) башка федераль 
законнар белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә тиеш. 
   7. Керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр турында 
Россия Федерациясе законнары нигезендә җирлек Советы депутаты тарафыннан 
тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү Татарстан 
Республикасы Президенты карары буенча Татарстан Республикасы Законында 
билгеләнгән тәртиптә үткәрелә. 
    8. Әлеге статьяның 7 өлеше нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә 
"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 затларның 
керемнәренә чыгымнары туры килүен тикшерү турында" 2013 елның 7 маендагы №79-
ФЗ   Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Президенты 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 
тиешле карар кабул итәргә мөрәҗәгать итә. 
Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең үз 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
дөрес булмаган яисә тулы булмаган мәгълүмат биргән вазыйфаи затына, 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. 
   9. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте 
һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр Югары Ослан 
муниципаль районы сайтында "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 
урнаштырыла һәм (яки) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә 
массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып чыгару өчен бирелә. 
   10. Депутатның сайлаучылар белән очрашулары, аларны уздыру тормыш, транспорт 
яки социаль инфраструктура, элемтә объектлары эшчәнлеген бозмау, җәяүлеләр һәм 
(яки) транспорт чаралары хәрәкәтенә комачаулык тудырмау яки гражданнарның торак 
урыннарына яки транспорт яки социаль инфраструктура объектларына керүенә 
китермәү шарты белән, махсус билгеләнгән урыннарда, шулай ук ишегалды 
территорияләрендә үткәрелә. Мондый очрашулар турында Татарстан Республикасы 
башкарма хакимияте органнарына яисә җирле үзидарә органнарына хәбәр итү таләп 
ителми. Шул ук вакытта депутат күрсәтелгән органнарга аларны үткәрү датасы һәм 
вакыты турында алдан хәбәр итәргә хокуклы. 



   11. Җирле үзидарә органнары депутатлар белән сайлаучылар очрашуларын уздыру 
өчен махсус билгеләнгән урыннарны билгели, шулай ук депутатларның сайлаучылар 
белән очрашуларын уздыру өчен җирле үзидарә органнары тарафыннан бирелә торган 
урыннар исемлеген һәм аларны бирү тәртибен билгели. 
   12. Депутатның халык алдында чара формасында сайлаучылар белән очрашулары 
җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турында 
Россия Федерациясе законнары нигезендә үткәрелә. 
   13. Җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар 
турында Россия Федерациясе законнары белән билгеләнә торган ачык чаралар 
рәвешендә депутат белән сайлаучылар очрашуларын оештыруга яки үткәрүгә 
комачаулау Россия Федерациясе законнары нигезендә административ җаваплылыкка 
тартыла. 
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