
 

                                                                           
 
 
 



 



 
- җирлек бюджетының үтəлешен тəэмин итə;  
- җирлек бюджеты үтəлеше турында отчет əзерли;  
- җирлек икътисады һəм социаль өлкəсенең торышын характерлый торган 

статистик күрсəткечлəрне җыюны һəм əлеге мəгълүматларны Россия Федерациясе 
Хөкүмəте билгелəгəн тəртиптə дəүлəт хакимияте органнарына тапшыруны 
оештыра;» 

 
2) 1 өлешнең 2 пунктындагы 6 пунктчасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 

«авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгə ярдəм итə, кече һəм урта эшкуарлыкны 
үстерү өчен шартлар тудыра;» 

 
3) 1 өлешендəге 6 пунктның 6 пунктчасында «торак урыннар» сүзлəрен 

«күпфатирлы йорттагы биналар» сүзлəренə алмаштырырга.»  
 
4) 1 өлешнең 11 пунктындагы 4 пунктчасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 

«җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү максатларында гражданнарны җирлек 
өчен социаль əһəмиятле эшлəрне (шул исəптəн дежурлыкларны) ирекле нигездə 
башкаруга җəлеп итү турында Карар кабул итə һəм аларны əлеге Уставның 7 
статьясындагы 1 өлешенең 8,9,10,11,18,21 пунктларында каралган һəм үткəрүне 
оештыра;» 

 
5) 2 өлешнең 14 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «Россия 

Федерациясендə хокук бозуларны профилактикалау системасы нигезлəре турында» 
2016 елның 23 июнендəге 182-ФЗ номерлы Федераль законда каралган хокук 
бозуларны профилактикалау өлкəсендəге чараларны гамəлгə ашыра» 

 
6) 3 өлешне түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «3. Җирлекнең башкарма 

комитеты Муниципаль контрольне тормышка ашыруга вəкалəтле орган булып тора. 
Муниципаль контроль өлкəсендə җирлек башкарма комитеты вəкалəтлəренə 

түбəндəгелəр керə: 
1) җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəр буенча кабул ителгəн муниципаль хокукый 

актларда билгелəнгəн талəплəрнең үтəлешен, ə федераль законнар белəн җирле 
үзидарə органнары вəкалəтлəренə кертелгəн очракта, җирлек территориясендə 
муниципаль контрольне оештыру һəм гамəлгə ашыру, шулай ук федераль 
законнарда, Россия Федерациясе субъектлары законнарында билгелəнгəн 
талəплəрнең үтəлешен муниципаль контрольдə тоту; 

2) җирле үзидарə органнарына гамəлгə ашыру вəкалəтлəре бирелгəн региональ 
дəүлəт контролен (күзəтчелеген) оештыру һəм гамəлгə ашыру; 

3) тиешле эшчəнлек өлкəлəрендə муниципаль контрольне гамəлгə ашыруның 
административ регламентларын эшлəү, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 
хакимиятенең вəкалəтле органнары тарафыннан раслана торган типлаштырылган 
административ регламентлар, региональ дəүлəт контролен (күзəтчелеген) гамəлгə 
ашыруның административ регламентлары нигезендə эшлəү. Күрсəтелгəн 
административ регламентларны эшлəү һəм кабул итү Россия Федерациясе 
субъектларының норматив хокукый актларында билгелəнгəн тəртиптə гамəлгə 
ашырыла; 



 
4) федераль законнарда, Татарстан Республикасы законнарында һəм башка 

норматив хокукый актларында каралган вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру. 
Муниципаль контрольне турыдан - туры гамəлгə ашыру функциялəре авыл 

җирлеге башкарма комитеты органнарына, мондый органнарның статусын билгели 
торган хокукый актлар нигезендə, йөклəнə ала. 

«Дəүлəт контролен (күзəтчелеген) һəм муниципаль контрольне гамəлгə 
ашырганда юридик затларның һəм шəхси эшкуарларның хокукларын яклау 
турында» 2008 елның 26 декабрендəге 294-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезлəмəлəре юридик затларны, шəхси эшкуарларны тикшерүне оештыру һəм 
үткəрүгə бəйле мөнəсəбəтлəргə карата кулланыла.» 


