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Уставына yзгарешлар кертy турында

<<Россия Федерациясендэ х{ирле Yзидарэ оештыруныц гOмуми шринциплары

ryрында>> 200' елныц б октябреýдаге 1 3 l -ФЗ номерлы ФедеРаЛЬ ЗаКОННЫЦ 44

.rur""."r,20]19 елныц 26 июлендэге 228-ФЗ номерлы <<Росоия Федерациясендэ

щирле Yзидарэ оештыруныц го}гуr\,Iи принциЕлары турында <<Федераль

,u*o"""ri 40 статьясына hэм коррупцияга каршьi кOрэш турындa>> Федералъ

законныц 13.1 статьясына Yзгэрешпэр KepTY хакындa>) Федерагlь законы,

<<Татарстан Республи*ч."rЙч х{ирле yзидара турында) 20а4 елныц 28

"*п*rдrге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 7 статъясы,

татарстан Республикасы Зай муницип€tль районы Александр Бистэсе авыл

}цирлеге Уставы нигезендэ, Зэй мунициIIа.шь районы Александр Бистэсе авыл

кирлеге Уставыныц гамалдаге нигезламалерен гамалдаге законнарга туры

китерy максатларында,зэй муницишttJIь районьi Александр Бистэсе авыл

х(ирлеге Советы

1. татарстан Реопубли--.#^*-rffi;гIаJIь районыныц Александр

Бистэсе авыл жирлеге Уставына кушымта нигезендэ yзгарешпар кертерга.

2. Кертелган yзгарешшарне Татаротан Республикасы Зай муниципаJIъ

районыныц Длександр Бистэсе авыл }цирлеге Уставына Россия Федерациясе

юстиция министрлыгыныц Татарстан Республикасы буенча идарасено даyлат
теркаве очен тqибэрерга.

З. Татарстан Республикасы Зэй муницип€шь районы АлександР БИСТаСе

авыл щирлеге Уставына кертелгэн yзгарешлэрне билгелэнгэн тэрТиПТЭ ДЭYЛЭТ

теркавене алынганнан соц бастырып чыгарырга.
4. Элеге карар дэyлэт теркэвенэ аJIынганнан hэм билгелэнган тэртигIтэ

басылып чыкканнан сOц yз кочена кера.
5. Олеге карарныц yтэлешен контролъдэ тOтуны yз щаваrrлылыгымда

к€Lлдырам.

Совет Раисе,
Авыл щпрлеге Л.Г.Варганов&
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ТатарсТан РеспУбликасЫ Зай мупнципаль раЙоны
длекеанлр Бистасе авыл щирлеге Уставына yзгареш

зай муниципаль районы Александр Бистасе авыл }Itирлеге Уставына киласе

эчталектаге yзгарешлорне кертергэ :

22 стжъяда;
а) З олешнец б пунктын ryбандаге редакцияда баян итаргэ:

(6) х{ирлекара территориrIдэ урнашк€tн торак гryнктта, яца оешкан

х{ирлек булдыру турында хаJIык инициативасын текъдим итY

максатларындq шryлай ук яца оешка}t х{ирлектэ, Эвр сайлау хокукына

ия кешелар саны 300 дан артмаган булса, яца тозелган х(ирлекнец щирле

YзидарЭ органнаРы струкТурасын бипrелэу мэсьалэсе буенча; > ;

б) тубандэге эчтелектэге 9 елешне остэрга:
(9. (россия Федерациясенда жирле Yзидара оештыруныц гомуми

принциплары турындn;> 2003 елýыц б октябрендаге 13l-ФЗ нсмерлы

Федералъ закOнныц 25.1 статьясында кар{шган гражданнар хtыены анда

торак пункт яки щирлекта яшаlчеларнец сайлау хокукына Ия,

яртысынЕан артыцрагы катнашryда вакаJIатле. Торак шунктта элеге торак

пунктта яшаYчеларнец яртысыннан артыгы бер Yк вакытта сайлау

хокукына ия булган гра)кданнарныц бер yk вакытта булу мсмкинлеге

булмаса, граiкданнар щыены алеге Устав шtгезендэ этаплilI, <<TaTapoTa"rr

Ресгryбликасы Зай мунициIIаJIъ раЙоныныц Александр Бистэое авыл

ЩирлегесOсТаВынакерУчеТоракгЦ/нктпарДаГражданнарщыенын
yгкарyга озерлек тартибе турындa>)нигезломэ белон расланган тартигIтэ

гражданнар )цыенын IткэрY турында Карар кабул ителгэн коннэн бер

айдан да артмаган вакытта уздырыла. Шул ук вакытта элек Iражданнар

х{ыенында катнашкан затлар тавыш бируда киJIэсе этапларда

катнашмый.>>;
В статье 29:
а) 3 олешне тубандаге редакцияда баян итерга:
(З. ,Щеrryтат, жирле \rзидаранец саЙланулы органы агъзасы, щирле

Yзидарэпец сайланулы вазыйфаи заты 2008 елныц 25 декабрендаге 27З-

ФЗ 
"оrерлы 

<Коррупцияго каршы тсру турында> Федераль закон haM

башка федераль законнар белан билгепэнган чикJIаyлэрне, ТЫЮЛаРНЫ

угэрга, вазыйфа.гiарны угэрга тиеш.)> ;

б) б олешне ryбэндеге редакциядэ баян итэргэ:



(6. Щирле Yзидарэнец сайланулы органы деtýiтаты, эгьзасы, }цирле

Yзидаранец Ъайоаrуп", вазыйфаи заты вэк€Lпэтлэре 2008 елныц 25

л**чОр*"даге <Коррупцияга каршы тору турында}> 273,ФЗ номерлы

Федераль uuпо*дu,- кЩаулат вЙыйфаларын билаlче затларныц haM

башка затларныц чыгымнарыныц аJIарныц керемнарена туры килyен

тикшереII тору турында)) 2012 ёлныц З декабрендаге 230-ФЗ номерлы

Федерйu *u*о"д*, <<Дерым категория затларга Россия Федерациясе

территOриrIсеннэн читтэ урнашкан чит ил банкларында счетлар

(*Ьрr*r"ар) ачарГа haM аJIарга ия булыРга, акчаJIата haM кыйммэтлэрне

сакларга, чит "n финанс инструментларына ия булырга haM (яки)

*uрй" файдаланырга тыю .'урiirпдuо 201з елныц 7 маендагы 79-ФЗ

номерлы Федерадъ законы, <<Россия Федерациясендэ х{ирле Yзидарэ

оештыруныц гомуми принциплары турындa>) 2003 елныц 6

октябръндаге 1зl-Фз нOмерлы Федералъ законда билгеланган

чиклаyлэрне, тыюларны, бурычларны !тэмэгэн очракта вакытыннан

алда туктатыла.>.>;
в) 8 олешта (ý(ирле yзидаранец сайпанулы вазыйфаи заты) сyзлареннэн

соц (яисэ кyрсателгэн затларга карата башка х(аваплылык чараJIарын

куллану)> сYзларен остарга;
г) тубэндэге эчтсJIекJIе 8.1 олешOн 0старга:

к8.1. Щегrутатка, }Idцрле yзидарэнец сайланулы оргttны эrъзасына, жирпе

yзидаранец yз керемнаре, чыгымнары, молкате haM молкэти

*uрu*r.РдагЫ й"**r.Пэре турЫнда дOрес бупмаган яиса тулы булмаган

магълYмат биргэн вазыйфаи затынц rrгулай ук хатыныЕыц (иренец) hэм

балиrъ булмаrан балачарыныц керемнэре, чыгымнары, молкэте hэм

молкати характердагы йокламалере турында белешмалар биргэн очен,

егар бу *r*оуrатларны бозып кlрсэтмэrэн булса, тубэндаге

щаваплылык чараJIары купланылырга момкин:
1) киоату; 

_2) депутатны, х$,Iрле Yзидарэнец сайланулы оргаЕы эгьзасын

муницип€шъ берэмлекнец вакиллекпе органындq х$,Iрле yзидаранец

сайланулы органында Yз вэкаJIэтлэре вакыты туктатылганчы

муниципаJIь берэмлекнец вэкиллекJIе органында, }кирле узидаранец
сайланулы органында вазыйфа билаудэн азат итy;

3) вакыIатларне гамалга ашырудан азат ИЧ, вэкаJIэтларе вакыты

туктатылганчы, даими нигездё вэкаJIэтлэрне гамэлгэ ашыру хокукыннан

мэхрYм итY;
4) муници1rалъ берэмлекнец вакиллекýе органындq' х(ирле yзидарэнец

саЙланулы 0рганында аныц вэкалатлэре срOгы туктатылгаЕчы

вазыйфаларны билауне тыю;
5) вэкалэтлар срогы туктатылганчы даими нигезда вэк€}пэтлэрне YTayHe
тыю.));

д) тyбандэге эчталекле 8,2 олеш остаргэ:
(8.2. ,Щепутатка, х(ирле Yзидараýец сайланулы органы агъзасына, жирле
yзидарэнец сайла}ryлы вазыйфаи затына алеге статъяныЕ 8.1 олешендэ



1.

2.

кYрсэтелгэн }цавапльшык чараларын куллану турында Карар кабул иту

тартибе Татарстан Республикасы Законы нигезеЕдэ муниципаль

хокукыЙ акт белан билгелэнэ.>>;

1. 80 статьяныц 1 влешендаге 1ipe абзаr{ны тубондаге редакцияда
баян итёргё:: 

fi-mrтtr ятт\Iття?1 птrгеIrпý ''.r', -{ммэтле
<<МуниципаJIь бурыч аг1улар дигэнд6, муЕиципаJIъ кыI

кэг€въларне урнаштыру юлы белан haM заемчы буларак жамагать--

хOкукый белемнец бурыч йоклэмалэре барлыкка килэ торган кредитлар

рsвешенда п(амэгатъ--хокукый белем бирy бюджетына заем акчаларыý

)цэлеп итY кYздэ тOтыла.);
З. 83 статьяда:
а) t елешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
<1. Муницип€lлъ финанс кOнтроле бюджет хокук менасабэтларен хqаЙга

саJIа тOрган хокукый актJIар, Россия Федераuиясе бюдхсет системасы
бюджетларыннан физик затларга башка тyлэyлэр буенча гавами

нOрматив йокламалар haм йокломэлар бира торган хокукый актлар

нигезламэлареЕ YгэYýе тээмин итY, шулай ук муниципrшь контрактлар,

килёшyлар (килешулар) шартларын бюджеттан акча б"рy турында
саклауны таэмин итy максатларында гап{элгэ ашырыла.
муниципалъ финанс контрOле тышкы hэм эчке, башlлангыч hýM аýнан

соцгыJiарга булена.>> ;

б) 2 олешта (бюджет хOкук мФнэсабатларе олкэсенда>> сYзлэрен тошереп

каJIдырырга;
в) 3 олешта <<6юджет хOкук меносабатлэре олкэсендэ)
тошереш к€tлдырырга;

сYзлэрен


