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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Элки

муниципаль районы
Чуваш-Борнае авыл щирлеге

Советы
Адресы: 422879, ТР, Олки райоtш,Чуваш-

Борнае авылы, Yзак урамы,25айорт
Тел/Факс 8 (84З46) 78215

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Совет Чувашско-Бурнаевского
сельского

поселения Алькеевского
муниципального района
4228'79, РТ, Алькеевский район,

с.Чрашское Бlрнаево, ул.Ifентральная,
д.25а

Тел/Факс 8 (84346) 78215

:

кАрАр

2019 нчы елныц 11 нче ноябре 19Jt

Татарстан Республикасы Олки муниципаль

районы к Чуаш Борнае авыл жирпеге) муни-

ципаJIь берэмлеге Уставына yзгэрешлэр

hэм остэмэлар KepTy турьшда

<Россия Федерациясендэ х{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турынДа> 2003

елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы ФедераJIь закон (соцгыyзгэрешлэр белан), кТатарстан

Республикасьп{да жирле yзидарэ турында>> 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан

Республикасы законы нигезендэ, ЭIки районы Прокуратурасыньщ хок}к чыгару инициативасын

Татарстан Республикасы Олки муниципаль районы < Чуапт Борнае авыл жирлеге) м}тIиципа"Iь

берэмлеге Уставыныц 85,86 статьясы нигезендэ ейрэнеп, Чуаш Борнае авыл х{ирлеге Советы

кАРАР ИТТЕ:
1.Татарстан Республикасы Олки муниципаль рйоны < Чуаш Борнае авыл пtирлеге)

муниципaль берэмлеге Уставына yзгэрешлэр hэм остэмэлэр кертергэ.(1 нче Кушьпrлта)

2. Олеге карар гЕ}lrdэлдэге законнарда билгелэнган тэртиптэ yз коченэ керо.

З. <Татарстан Республикасы Олки мунициirаль районы < Чуаш Борнае авыл щирлеге)
муниципirпь берэмлеге Уставына yзгэрешлэр haM остэмалэр кертy турьшда) карарны гамэлдэге

законнарда билгелэнган тэртиптэ дэyлэт торкэвеIIа алу очен щибэрергэ.

4. <Татарстан Республикасы Олки муниципаль районыныц < Чуаш Борнае авыл жирлеГе)

муниципirль берэмлеге Устазына yзгэрешлар hэм остэмэлэр KepTy турындa> карарын, Татарстан

Республикасы Олки мунициrrаль райопыньщ ( Чуаш Борнае авыл жирпеге) муниципаJIЬ

берэмлеге Уставыньщ яца редакциясенда, дэyлэт теркэвенэ аJаынганнан соц, Чуаш Борнае азыл

х{ирпеге территориясендэ махсус щиhазландьIрылг€ш стендларда игълан итэргэ: Татарстан

Республикасы, Олки районы, Чуаш Борнае авылы, Yзэк урашrь1,25Анчы йорт администратиВ

бинасында, Чуаш Борнае авылы, Yзэк урамы, 100А нчы йорт, авыл мэданият йорты бинасынДа

hэм олки муЕиципаль районыныц расми http://alkeevski}z.tatarstan.nr сайтында, Татарстан

республикасы хокукый мэгъrцrмат рэсми pravo.tatarstan.ru порталында бастырып чыгарырга.

5. Олеге карарныц yтэлешен контрольдэ тотуны yз остемэ aJIaIu.

Совет Рэисе, Татарстан Республикасы

Олки муниципaль районы < Чуаш Борнае ,i

авыл хtирлеге) муниципаль берэмлеге башлрIгьi
r.]

}
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Зарипов И.Г.
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Республика Татарстан, Алькеевский район, в шминистративном здании с. Чуваllтское Бурнаево,

ул. I_{ентральная, д.25а, в здании СЩК с. Чувашское Бурнаево, ул. Щентр€lJIьная, д.100Д Татарстан
Республикасы Олки муниципirль районы

<< Чуаттr Борнае авыл х(ирлеге> муниципаль
берэмлеге Советыньщ 2019 елныц 1 1 ноябрендэго

19 номерлы карарына 1 нче Кушьпrлта

Татарстан Республикасы Элки муниципаль районы << Чуаш Борнае авыл щирлеге)
муниципаль берамлек Уставына yзгарешлэр haM остемелар

6 статьяныц 1 пунктындагы 12 пунктчасын тубэндэгередакциядо бэян итэргэ:
<12) щирлек территориясендэ яшэIче хущасыз хайваннар белон эш итy.);

5 статьяныц 1 пунктындагы 14 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итаргэ:
<14) каты коммунаJIь каJIдыкларЕы хqыю (шул исагIтэн аерым туплау) hэм транспортлау

эшчэнлеген оештцруда катнашу;>;

22 стжьяныц 3 пунктын тубондэге редакциядэ бэян итэрга:
к1. 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы кРоссия ФедерациясеЕдэ }кирпе yзидарэ

оештыруныц гом}ми принциплары турьшда> Федераль законда каралган очракJIарда гражданнар
}кыены yткэрепергэ момкин:

1) торак пунктта торак п}.нкт составына Keprle жирлек чикJIарен yзгэртy, элеге торак
пункт территориясен башка хФрлек территориясенэ щэлеп итY мэсьэлэсе буенча;

2) муниципаль берэмлекнец вэкиллекJIе органы вэкt}лэтлэре к}рсотелгэн жирлекнец
чиклэрен yзгэртy, yзгэртеп кору мэсьэлепере буенча грalкданнар яtыены белэн гаN{элгэ атпырыла
торган я{ирлектэ;

З) сайлау хокукына ия булган щирлектэ яшэIчелэр саны i00 дон артык кеше булып, м}aниципilль
беромлекнец вэкиллекле оргаЕы вэкалэтлэре я{ирлекнец векиJIлекJIе оргчlнын тозy, аныц саны hэм
вэкаJIатлэр срогы цФында мэсьэлэ буенча гражданЕар )щыенын гамэлгэ ашыруIы я{ирлектэ;

4) муниципа-пь берэмлекнец вэкиллекJIе органы вэкалэтлэре гражданнарныц yзара сzulым
акчаларын KepTy hэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча граэкданнар я{ыены белан гамолгэ ашырыла
торган х(ирлектэ;

5) щирлек. шэhэр эче районы, федераль оhэмиятгаге шаhар эчендэге территориJ{се, муниципаль
округы, шэhэр округы составына керyче, я муниципаль район чикJIерендо урнашкан авылара
территориядэ, элеге торак гryнкт территоршIсендо гражданнарныц yзара сzLпым акчirларын керту hэм
куллану мэсьелэсе буенча торак пунктта;

6) яца оешкан )цирлек булдыру турында халык инициативасын алга >цибэру максатларында, шулай

ук саЙлау хокукына ия булган кешелэр саны З00 дэн артмаган яца оешкан }кирлектэ дэ яца оешкан
}кирлекнец жирле yзидарэ органнары структурасын билгелэy мэсьэлэсе буенча авылара территориядэ

урнапIкан торiж tryнктта;
7) авыл }цирлегендо хzulык саны 100 кешедэн артмаган, авыл х€l.пкыныц тубан тыгызлыгы булган

яки авыр !темле х(ирлектэ урнашкан хqирлекне бетеру турындагы масьэлэ буенча хqирлектэ;
8) авьпr щирлеге старостасы каJ{дидатурасын тэкъдим итy, шулай ук авыл торак rý/нкты старостасы

вэкtulэтлэрен вilкытыннан i}лда туктату мэсьолосе буенча авыл торак Iц/нктында.);

22 стжьяга тубэндэге эчталектэге 1.1 нче tý/нкт остэргэ:
к l .1 .Авыл торак rтунктьшда гражданнар }кыены шулай ук муницип.tль хезмет турында Россия

Федерациясе законнарында каралган очракJIарда муницип€1,IIь хезмот вазыйфасын билэугэ конкурс
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Yткэргондэ конкурс комиссиrIсе составына кандидатуралар тэкъдим итY максатларында 1"гкэрелерге
момкин.));

22 статьята тубэндэге эчтэлектэге 9 нчы пункт остэргэ:

<9. Олеге статьяда каралган грiDкданнар lIФIены анда торак tryнкт яки )цирлек хаJIкыныц сайлау

хокукына ия булган яртысыннан артыгы катнашуга хокукJIы. Огор торак гý/нктта сайлау хокукына иJI

булган торак tý/нктта яш5уrелэрнец яртысыннан артыгы бер y* вакытта буrry момкиrrлеге булмаса,

грzDкданнар щыены этаIIлilп гражданнар щыенын тэртиIтгэ \лткарy турьшда Татарстан Ресгryбликасы Олки

муниципаль районы Чуаш Борнае авыл щирлегендэ гражданнар щыенын эзерлэy heM уздыру тэртибе

турында Нигезлэмэ белан расланган Карар кабул ителгэн коннэн бер айлан да артмаган вакытта

yткэрелэ. Шул ук вакытта элек гражданнар хФIенында каT наrпкан затлар тавыш бирулэ килэсе этапларда

катнашмый. Щыенда катнаш}цыларныц яртысь]ннан артыгы тавыш биргэн булса, Гражланнар я{ыены

карары кабул ителган дип санала.>;

28 статьяныц б пунктын тубэндэге редакциядэ бэян Lггоргэ:

<6.)Д{ирлек Советы деtц/таты 2008 елныц 25 декабрендаге 27З-ФЗ номерлы "Коррупцияге каршы

тору турында" Федераль закон hэм башка федераль законнар белэн билгеланген чикJIэyлэрне, тыюларны

yгэргэ, буры.rларны I"тэргэ тиеш. Щирлек Советы дегý/таты вэкалэтлере 2008 елныц 25 декабрендэге27З-
ФЗ номерлы <Коррупциягэ каршы тору турындa> Федераль закон, 2012 елныц 3 декабрендэге 230-ФЗ

номерлы к,Щэулэт Вазыйфаларын билэуче затларныц hэм башка затларныц чыгымнарыныI{ аларныц

керемнэрено туры килyентикIперепторутурындо Федерzulь закон,201З елныц 7 маендагы 79-ФЗ

номерлы кАерым категоррlJI затларга Россия Федерациясе территориrIсеннэн читтэ урнашкан чит аlr

банкларында счетлар (кертемнор) ачарга hэм аларга ия булырга, акчалата hэм кыйммэтлэрне сакJIарга, чит

ил финанс инструментларына ия булырга hэм (яки) алардан файдаланырга тыю турындa>)гы Федераль

закон белэн билгелэнгэнтэртиптэ чикJIэyлэр, тыюлар, вазыйфалар 1тэлмэгон очракта, эгэр элеге

Федера,ть законда башкасы каралмаган булса вакьIтыннан алда ryктатыла.";

2В статьяга тубэндоге эчтэлектэге 7 нче гrункт остэрге:
(7. 2008 елныц 25 декабрендэге 27З-ФЗ номерлы "Коррупциягэ каршы тору турында" Федераль

закон hэм башка федераль законнар белон билгелэнгэн чикJIэyлэрне, тыюларны Iтэргэ, бурычларны

\"торгэ тиеш. Щирлек Советы депугаты вэкчrлэтлоре 2008 елныц 25 декабрендэге 27З-ФЗ номерлы

<Коррупциягэ каршы тору турындa> Федераль закон, 2012 елныц 3 декабренлэге 230-ФЗ номерлы

кЩэулэт tsазыйфаларын билэlче затларныц hэм башка затларныц чыгымнарыныц аJIарныц керемнеренэ

туры килyен тикIпереп тору турындо Федераль закон, 2013 елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы кАерым
категориJI затларга Россия Федерациясе территориJIсеннэн читтэ урнашкан чит ил банкларында счетлар

(кертемнэр) ачарга hэм аларга ия бульщга, акчалата hэм кыймметларне сакJIарга, чит ил финанс
инструментларына ия булырга hэм (яки) iшардан файдаланырга тыю турында)гы Федераль законга

билгелангэн элеге статьяныц '7.2 олеше нигезендэ l"ткарелгэн тикшерy натия{асендэ чикJIэyлэрне,

тыюларньi бурычларны \тэмоy фактларын ачыклаганда, Татарстан Ресгryбликасы Президенты
(Татарстан Ресгryбликасы Премьер-министры) )цирлек Советы дегý/таты векалетлорен вакытыннан аIца

туктату яисэ депутатка карата тиешле карар кабул итэргэ вэк€lлэтле )щирле yзидарэ органына яисэ судка

брэн )щаваплылык чарасын куллатIу турында гариза белэн морэ)цэгать итэ.);

28 статьяга тубэндэге эчтэлектэге 8 нче гцzнкт остаргэ;

"8.Yз керемнэре> молкэте hэм молкоти характердагы йеклемэлэре hэм хатыныныц(иренеч) hэм балигъ

булмаган балаларыныц керемнере, чыгымнары, молкатлере hэм молкэти характердагы йоюlэмалере

турында дорес булмаган яисо тулы булмаган белешмэлэр бирген )щирлек Советы деrýlтатына карата, эгЭР

дэ бу мэьлумат эhэмиятле булып саналмый икэн, тубэндэге щаваплылык чарirлары кулланыJIырга

момкин:
1 )кисэту;
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2)щирлек Советы дец/татын муниципаль берэмлекнец вакиллекJIе орг:lнында, }цирле yзидарэнец

сайланулы органында yз вэкzIлэтларе вакыты цlктатылганчы Nцлиципаль берэмлекнец вэкиJIлекJIе

органындq }кирле yзидаранец сайланулы органында вазыйфа билэудэн азат итy;

3) вэка,тэтлэр срогы туктатылганчы даими нигездэ вэкzrлэтларне гамелгэ ашыру хокукыннан мэхрyм
иту белэн даими нигездэ вэкirлетлэрдэн шат итy;

4) муниципаль берэмлекнец вэкиллекJIе органында, х{ирле yзидарэнец сайланулы органында аныц

вэкzlJIэтлэре срогы туктатылганчы вазыйфаларны билэуне тыю;

5) вэкалатлэр сроiы туктатылганчы даими нигезда вэкалэтлерне 1тeyнe тыю.);

2В статьяга тубендоге эчталектэге 9 нчы пункт остерга:

<9.Х(ирлек Советы дегýlтатына элеге статьяныц 7.З-1 Флешенда кyрсэтелгэн щаваIIльIлык чараларын

куллану турында Карар кабул иту тэртибе Татарстан Ресгryбликасы Законы нигезендэ муниципirль

хокукый акт белэн билгелэнэ.>:

3 [ статьяныц22 нче пунктын тошереп кzrлдырырга;

47 стать_яныц l пунктындагы 4 гцzнктчасыныц З нче абзацында "торак урыннар" сyзлэрен

" купфатирлы йортга урыннар" сyзлэрена алмаштырырга" ;

47 статьяныц 1 пунктындагы б гryнктчасыныц 12 нче абзацын yз кочен югапткан дип танырга;

В4 статьяныц 1 нче гryнктын "Россия Федерациясе Бюджет законнары hэм башка норматив

законнар" сyзлэрен "нигезлэмэлэр" сузенэ €rлмаштырыргц "Россия Федерациясе бюджет системасы

бюджетларыннан физик затларга башка тyлаyлар буенча гавами норматив йеклэмэлэрне hэм
йекламэлэрне билгели торган хокукый актлар, шулай ук бюджеттан акча биру турында дэyлэт
(муниципа"гlь) контрактлары, килешулэр (килешулар) шартларын рэу" сyзлорен остэргэ;

84 статьяныц 2 нче tý/нктында "бюджет хокук монэсебэтлоре олкесендэ" сузлэрен тошереп

калдырырга.
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