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РЕШЕНИЕ                                  КАРАР 

« 25 » октября 2019 г.                                        № 29 
 

Татарстан Республикасы Саба  

муниципаль районы Мичән авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына  

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

 

Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү проекты турында» гы карары проекты 

буенча ачык тыңлаулар нәтиҗәләрен карап, Саба муниципаль районы Мичән авыл 

җирлеге Советының 2009 нчы елның 23 нче сентябрендә кабул ителгән 18 нче 

номерлы «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында " 2003 нче елның 6 нчы октябрендә кабул ителгән 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә», Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге Советы  

КАРАР ИТТЕ: 

1.Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге Советының 2012 нче елның 27 нче 

августында кабул ителгән 18 нче номерлы «Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Мичән авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы турында» гы 

карары белән расланган Мичән авыл җирлеге Уставына, кушымта нигезендә 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 

2.Әлеге карарны “Интернет”мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә 

http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча һәм түбәндәге адреслар буенча урнашкан 

мәгълүмат стендларында урнаштырырга: 

- ТР, Саба районы, Иске Мичән авылы, Школьная  урамы, 12; 

 -ТР, Саба районы, Яңа Мичән авылы, Кооперативная урамы, 52; 

-ТР, Саба районы, Керәнне авылы, Школьная урамы, 16 

3.Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге Уставына 

кертелә торган үзгәрешләр һәм өстәмәләр дәүләт теркәве өчен әлеге карарны 

законнарда билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының 

Татарстан Республикасы буенча идарәсенә җибәрергә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Мичән авыл җирлеге башлыгы А.Ә.Гәрәевка йөкләргә.  

  

Авыл җирлеге башлыгы                                            А.Ә.Гәрәев 

http://pravo.tatarstan.ru/


         КУШЫМТА 

 

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Мичән авыл 

җирлеге Советының 2019 елның 25 нче 

октябрендә чыккан 29 номерлы " 

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Мичән авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында» карарына 

 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Мичән авыл җирлеге Уставына кертелә торган 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 

1. 5 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 20 пунктча өстәргә:: 

"20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үзирекле корылманы сүтү, 

үзирекле корылманы сүтү яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү турында 

Карар кабул итү.». 

2. 6 статьяның 1 пунктындагы 14 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

"14) җирлек территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннар белән мөрәҗәгать итү 

буенча эшчәнлек алып бару.;» 

3. 22 статьяның 2 пунктында «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Мичән авыл җирлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар җыенын 

үткәрүгә әзерлек тәртибе турында «Нигезләмә» сүзләрен» Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмә «сүзләренә 

алмаштырырга.»; 

4. 22 статьяның 3 пунктындагы 6 пунктчасы төшереп калдырырга; 

5. 22 статьяга түбәндәге эчтәлекле 9 пункт өстәргә:: 

«9. Гражданнар җыены анда катнашуда торак пункт яки җирлектә сайлау хокукына ия 

булган кешеләрнең яртысыннан артыгы хокуклы. Торак пунктта әлеге торак пунктта 

сайлау хокукына ия кешеләрнең яртысыннан артык бер үк вакытта бергә булу 

мөмкинлеге булмаса, күрсәтелгән торак пункт кергән җирлек уставы нигезендә 

гражданнар җыены гражданнар җыенын үткәрү турында Карар кабул ителгән көннән 

бер айдан да артмый торган вакытка 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 тавыш биргән 

булса, җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирде.»; 

6. 30 статьяның 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә 

«5. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 

«Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон һәм башка федераль законнар 

белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, вазыйфаларны үтәргә тиеш. 

Җирле үзидарәнең сайланулы органы депутаты, әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләре «коррупциягә каршы тору турында» 2008 

елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «дәүләт Вазыйфаларын 



биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры 

килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «аерым категория затларга аерым категория затларның керемнәренә 

туры килүен тикшереп тору турында "2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы 

Федераль закон," аерым категория затларга исәп-хисап ачарга һәм), әгәр әлеге 

Федераль законда башкасы каралмаган булса, Россия Федерациясе территориясеннән 

читтә урнашкан чит ил банкларында акчалата һәм кыйммәтләрне саклау, чит ил 

финанс инструментларын белү һәм (яки) куллану».»; 

7. 30 статьяның 7 пунктында «җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты» 

сүзләреннән соң «яисә күрсәтелгән затларга карата башка җаваплылык чараларын 

куллану " сүзләрен өстәргә»; 

8. 30 статьяга түбәндәге эчтәлекле 9 һәм 10 пунктлар өстәргә: 

«9. 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 күрсәтмәгән булса, түбәндәге җаваплылык чаралары 

кулланылырга мөмкин: 

1)кисәтү; 

2) депутатны, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 

вазыйфасыннан азат итү, аның вәкаләтләре вакыты туктатылганчы муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 

вазыйфа биләү хокукыннан мәхрүм итү.;  

3) вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан даими нигездә азат итү, вәкаләтләр срогы 

туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан мәхрүм итү.;  

4) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы 

органында аның вәкаләтләре срогы туктатылганчы вазыйфаларны биләүне тыю;  

5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне тыю.  

10. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяның 9 пунктында күрсәтелгән җаваплылык 

чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә.» 


