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««Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Кощаково авыл жирлеге 
уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында»

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Кощаково авыл жирлеге 
уставын «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, «Татарстан 
Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы законы бел эн туры китеру максатларында 
Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Кощаково авыл жирлеге 
уставыныц 94, 95, 96 статьялары нигезендэ Татарстан Республикасы Питрэч 
муниципаль районы Кощаково авыл жирлеге Советы карар кабул итте:

1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Кощаково авыл
жирлеге Советыныц 2015 елныц 12 июнендэге 17 номерлы карары белэн расланган 
уставына (Советныц 2016 елныц 5 февралендэге 30/2, 2017 елныц 20
гыйнварындагы 55/1 номерлы, 2017 елныц 2 октябрендэге 76/22 номерлы, 2018 
елныц 29 гыйнвары № 87/1, 2018 елныц 16 июле № 22, 2019 елныц 28 марты № 117 
номерлы карарларына кертелгэн узгэрешлэр белэн), кушымта нигезендэ узгэрешлэр 
кертергэ.

2. Олеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэулэт теркэве ечен 
жибэрергэ.

3. Кощаково авыл жирлегенец мэгълумат стендларында, шулай ук Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru), 
Питрэч муниципаль районыныц рэсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) элеге 
карарны игълан итэргэ Иэм урнаштырырга.

4. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
5. Элеге карарныц утэлешен контр»

Татарстан Республикасы 
Питрэч муниципаль районы 
Кощаково авыл жирлеге башлыгы З.Н. Саттарова

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.pestreci.tatarstan.ru


Питрэч муниципаль районы 
Кощаково авыл жирлеге Советы 
карарына кушымта 
28 октябрь, 2019 ел № 56

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Кощаково авыл жирлеге
уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр

1. «Жщрле эЬэмияттэге мэсьэлэлэр» 5 статьясындагы 1 елешкэ тубэндэге 
эчтэлекле 20 пункт естэргэ:

- «20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендэ уз белдеге белэн 
тезелгэн корылманы суту, уз белдеге белэн корылманы суту яки аны капиталь 
тезелеш объектларын рохсэт ителгэн твзелешнец, узгэртеп коруныц рехсэт ителгэн 
иц чик параметрларына, жирдэн файдалану йэм тезелеш кагыйдэлэре белэн 
билгелэнгэн, территорияне планлаштыру документларына яисэ федераль законнарда 
билгелэнгэн капиталь тезелеш объектлары параметрларына мэжбури талэплэргэ 
туры китеру турында карар кабул иту.».

2. «Гражданнар жыены» 21.1 статьясында:
- 3 елешнец 6 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
6) жирлекара территориядэ урнашкан торак пунктта, яца тезелгэн жирлек 

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

- 9 елешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«9. Элеге статьяда каралган гражданнар жыены анда торак пункт яки жирлек 

халкыныц сайлау хокукына ия булган яртысыннан артыгы катнашуга хокуклы. 
Торак пунктта элеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешелэрнец яртысыннан 
артыгы бер ук вакытта бергэ булу мемкинлеге булмаса, элеге устав нигезендэ 
гражданнар жыены гражданнар жыенын уткэру турында карар кабул ителгэн 
кеннэн бер айдан да артмыйча, этаплап уздырыла. Шул ук вакытта элек гражданнар 
жыенында катнашкан затлар тавыш бирудэ килэсе этапларда катнашмый. 
Гражданнар жыены карары кабул ителгэн дип санала, эгэр аныц ечен тавыш биргэн 
булса, жыенда катнашучыларныц яртысыннан артыгы тавыш бирде.».

3. 29 статьяныц 3 елешендэ «Ж^ирлек Советы депутаты статусы»:
- беренче абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«Депутат 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, 
вазыйфаларны утэргэ тиеш. Ж^ирлек Советы депутаты вэкалэтлэре «Коррупциягэ 
каршы тору турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, 
«Дэулэт вазыйфаларын билэуче затларныц йэм башка затларныц чыгымнарыныц 
аларныц керемнэренэ туры килуен тикшереп тору турында» 2012 елныц 3 
декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «Аерым категория затларга аерым 
категория затларныц счетларын (кертемнэрен) ачарга Ьэм булдырырга, чит ил



банкларында кулдагы акчаларны Ьэм кыйммэтлэрне сакларга тыю турында» 2013 
елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, «Аерым категория затларга исэп- 
хисап ачарга Ьэм, эгэр элеге Федераль законда башкасы каралмаган булса, Россия 
Федерациясе территориясеннэн читтэ урнашкан чит ил банкларында акчалата Ьэм 
кыйммэтлэрне саклау, чит ил финанс инструментларын белу Ьэм (яки) куллану.»;

- еченче абзацта «Ж^ирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты» сузлэреннэн 
соц «яисэ курсэтелгэн затларга карата башка жаваплылык чараларын куллану» 
сузлэрен естэргэ;

- 3.1. елешенэ килэсе эчтэлектэге сузлэрне естэргэ:
«3.1. Депутатка, жирле узидарэнец уз керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм 

мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында дерес булмаган яисэ тулы булмаган 
мэгълумат биргэн вазыйфаи затына, шулай ук хатыныныц (иренец) Ьэм балигъ 
булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, молкэте Ьэм мелкэти характердагы 
йеклэмэлэре турында белешмэлэр биргэн ечен, эгэр бу мэгълуматларны бозып 
курсэтмэгэн булса, тубэндэге жаваплылык чаралары кулланылырга:

1) кисэту;
2) депутатны жирлек Советындагы вазыйфасыннан азат иту, аныц вэкалэтлэре 

вакыты туктатылганчы, жирлек Советында вазыйфаны билэп тору хокукыннан 
мэхрум 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, жирле узидарэнец 
сайланулы органында аныц вэкалэтлэре срогы туктатылганчы вазыйфаларны 
билэуне тыю;

5) вэкалэтлэр срогы туктатылганчы даими нигездэ вэкалэтлэрне утэуне тыю.»;
- 3.2. елешенэ килэсе эчтэлектэге сузлэрне естэргэ:
«3.2. Депутатка, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи затына 3.1 елешендэ 

курсэтелгэн жаваплылык чараларын куллану турында Россия Федерациясе субъекты 
законы нигезендэ муниципаль хокукый акт белэн билгелэнэ.».

4. «Башкарма комитет вэкалэтлэре» 48 статьясыныц 1 елешендэ:
- 3 пунктка тубэндэге эчтэлекле абзац естэргэ:
«Y3 белдеге белэн тезелгэн корылманы суту, уз белдеге белэн тезелгэн 

корылманы суту яки аны рехсэт ителгэн тезелеш, капиталь тезелеш объектларын 
реконструкциялэунец жирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэре белэн 
билгелэнгэн иц чик параметрларына, территорияне планлаштыру документларына 
яки федераль законнарда билгелэнгэн капиталь тезелеш объектлары 
параметрларына мэжбури талэплэргэ туры китеру турында Россия Федерациясе 
граждан законнары нигезендэ карар кабул итэ.»;

- 6 пунктта:
2 абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
« - жирлекнец коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы 

устеру программасын, жирлекнец транспорт инфраструктурасын комплекслы устеру 
программаларын, жирлекнец социаль инфраструктурасын комплекслы устеру 
программаларын эшли Ьэм раслый, аларга карата талэплэр Россия Федерациясе 
Хекумэте тарафыннан билгелэнэ;»;



10 абзацны уз кочен югалткан дип танырга.
5. «Муниципаль финанс контроле» 93 статьясында;
- 1 елешнец 1 абзацында «Россия Федерациясе бюджет законнары Иэм башка 

норматив законнар» сузлэрен «нигезлэмэлэр» сузлэренэ алмаштырырга, «Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан физик затларга башка тулэулэр 
буенча гавами норматив йоклэмэлэр Иэм йоклэмэлэрне,шулай ук муниципаль 
контрактлар шартларын, бюджеттан акча биру турында килешулэр (килепгулэр) 
утэуне ацлата торган хокукый актларны» сузлэрен остэргэ.»;

- 2 олешне яца редакциядэ бэян итэргэ:
«2. Тышкы муниципаль контроль Россия Федерациясе Хисап палатасы, 

Татарстан Республикасы Тикшеру-хисап органнары Ьэм районныц Контроль-хисап 
палатасы эшчэнлеге булып тора.»;

- 3 олешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3. Эчке муниципаль финанс контроле Федераль казначылыкныц, жирлекнец 

башкарма комитеты органнары булган муниципаль финанс тикшеруе органнарыныц 
контроль эшчэнлеге булып тора.».


