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РЕШЕНИЕ
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Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районы Олы Шьщар авыл 
ж;ирлеге муниципаль берэмлеге Уставына 
узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту турында

КАРАР
№19

"Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл ж;ирлеге 
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту”карары проекты 
буенча ачык тыцлаулар нэтиж;элэрен карап тикшергэннэн сок, «Россия 
Федерациясендэ >к;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында " 2003 
елньщ 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль закон нигезендэ Саба муниципаль 
районы Олы Шьщар авыл ж;ирлеге Советы

КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 
>кирлеге Советы 27.08.2012 елда 17 нче номерлы "Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районы Олы Шьщар авыл ж;ирлеге муниципаль берэмлеге Уставы 
турында» карары белэн расланган Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Олы Шьщар авыл ж;ирлеге Уставына кушымта нигезендэ узгэрешлэр h9M 
естэмэлэр кертергэ

2.Элеге карарны “Интернет”мэгълумати-телекоммуникацион челтэрендэ 
http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча 1пэм тубэндэге адреслар буенча урнашкан 
мэгълумат стендларында урнаштырырга:
- ТР, Саба районы, Олы Шьщар авылы, Кооператив урамы, 37;
- ТР, Саба районы, Оет авылы, Ленин урамы, 38;

3.Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл >кирлеге 
Уставына кертелэ торган узгэрешлэр Ьюм естэмэлэр дэулэт теркэве ечен элеге 
карарны законнарда би/]геленгэн тэртиптэ Россия Федерациясе Юстиция 
министрлыгыньщ Татарстан Республикасы буенча идарэсенэ ж;ибэрергэ.

4. Элеге карарньщ утэл^шёй^онтрольдэ тотуны Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районы Олы Шьщар авыл ж;ирлеге башлыгына йеклэргэ.

Авыл жирлеге бац|!пыгы Я7 P)lVX/ А.Г.Гарипов

mailto:bshin.sab@tatar.ru
http://pravo.tatarstan.ru


КУШЫМТА 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Олы Ш ыцар авыл жирлеге Советыньщ 
2019 елньщ 25 нче октябрендэ чыккан 19 
номерлы " Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районы Олы Ш ыцар авыл жирлеге 
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр 
Иэм естэмэлэр керту турында»карарына

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 
Олы Шыцар авыл жирлеге Уставына кертелэ торган 

узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр

1. 5 статьяныц 1 пунктына тубэндэге эчтэлекле 20нче пунктча естэргэ:
”20) Россия Федерациясе гражданлык законнары нигезендэ узирекле корылманы суту, 
узирекле корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру турында 
Карар кабул иту.».
2. 6 статьяныц 1 пунктындагы 14 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
"14) жирлек территориясендэ яшэуче хужасыз хайваннар белэн мерэжэгать иту 
буенча эшчэнлек алып бару.;»
3. 22 статьяныц 2 пунктында «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 
Олы Шыцар авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын 
уткэругэ эзерлек тэртибе турында «Нигезлэмэ» сузлэрен» Татарстан Республикасы 
Саба муниципаль районы Олы Шыцар авыл жирлеге составына керуче торак 
пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэ 
«сузлэренэ алмаштырырга.»;
4. 22 статьяныц 3 пунктындагы 6 пунктчаны тошереп калдырырга;
5. 22 статьяга тубэндэге эчтэлекле 9нчы пункт естэргэ::
«9. Гражданнар жыены анда катнашуда торак пункт яки жирлектэ сайлау хокукына ия 
булган кешелэрнец яртысыннан артыгы хокуклы. Торак пунктта элеге торак пунктта 
сайлау хокукына ия кешелэрнец яртысыннан артык бер ук вакытта бергэ булу 
мемкинлеге булмаса, курсэтелгэн торак пункт кергэн жирлек уставы нигезендэ 
гражданнар жыены гражданнар жыенын уткэру турында Карар кабул ителгэн кеннэн 
бер айдан да артмый торган вакытка этаплап уздырыла. Шул ук вакытта элек 
гражданнар жыенында катнашкан затлар тавыш бирудэ килэсе этапларда катнашмый. 
Ж^ыенда катнашучыларныц яртысыннан артыгы тавыш биргэн булса Гражданнар 
жыены карары кабул ителгэн дип санала,
6. 30 статьяныц 5 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ
«5. Ж^ирлек Советы депутаты, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, жирле 
узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты 2008 елнын 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы 
«Коррупциягэ каршы тору турында» Федераль закон Ьэм башка федераль законнар 
белэн билгелэнгэн чиклэулэрне, тыюларны утэргэ, вазыйфаларны утэргэ тиеш. 
Ж^ирле узидарэнец сайланулы органы депутаты, эгъзасы, жирле узидарэнец 
сайланулы вазыйфаи заты вэкалэтлэре «коррупциягэ каршы тору турында» 2008 
елныц 25 декабрендэге 273-ФЭ номерлы Федераль закон, «дэулэт Вазыйфаларын



билэуче затларньщ Ьэм башка затларныц чыгымнарыньщ аларньщ керемнэренэ туры 
килуен тикшереп тору турында» 2012 елныц 3 декабрендэге 230-03 номерлы 
Федераль закон, «аерым категория затларга аерым категория затларныц керемнэренэ 
туры килуен тикшереп тору турында "2013 елнын 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».»;
7. 30 статьяньщ 7 пунктында «жирле узидарэнен сайланулы вазыйфаи заты» 
сузлэреннэн сон «яисэ курсэтелгэн затларга карата башка жаваплылык чараларын 
куллану" сузлэрен остэргэ»;
8. 30 статьяга тубэндэге эчтэлекле 9 Ьэм 10 пунктлар остэргэ:
«9. Депутатка, жирле узидарэнен сайланулы органы эгъзасына, жирле узидарэнен уз 
керемнэре, чыгымнары, молкэте Ьэм молкэти характердагы йоклэмэлэре турында 
дерес булмаган яисэ тулы булмаган мэгълумат биргэн вазыйфаи затына, шулай ук 
хатыныньщ (иренец) Ьэм балигъ булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, 
молкэте Ьэм молкэти характердагы йоклэмэлэре турында белешмэлэр биргэн очен, 
эгэр бу мэгълуматларны бозып курсэтмэгэн булса, тубэндэге жаваплылык чаралары 
кулланылырга мемкин:
1)кисэту;
2) депутатны, жирле узидарэнен сайланулы органы эгъзасын муниципаль 
берэмлекнец вэкиллекле органында, жирле узидарэнен сайланулы органында 
вазыйфасыннан азат иту, аныц вэкалэтлэре вакыты туктатылганчы муниципаль 
берэмлекнец вэкиллекле органында, жирле узидарэнец сайланулы органында 
вазыйфа билэу 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.
10. Депутатка, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасына, жирле узидарэнец 
сайланулы вазыйфаи затына элеге статьяньщ 9 пунктында курсэтелгэн жаваплылык 
чараларын куллану турында Карар кабул иту тэртибе Татарстан Республикасы 
Законы нигезендэ муниципаль хокукый акт белэн билгелэнэ.»


