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Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы» 

Поспелово авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге  

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 

статьясы, «муниципаль берәмлекләр уставларын дәүләт теркәвенә алу турында» 

2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы, Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районының Поспелово авыл җирлеге Советы, "Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында" 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы 

КАРАР ИТТЕ: 

 

      1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Поспелово авыл 

җирлеге Советының 2012 елның 7 декабрендәге 86 номерлы карары белән 

расланган «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Поспелово авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 

2. Әлеге карарны дәүләт теркәве өчен Россия Федерациясе Юстиция 

министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсенә җибәрергә. 

3. Әлеге карарны дәүләт теркәвенә алынганнан соң җиде көн эчендә 

массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга. 

4.  «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Поспелово авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнарына үзләренең 

хокукый актларын әлеге карарга туры китерүне йөкләргә. 

5. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Рәис                                                                                                    А.Р.Портнов 

 

 



                                                                                                        Карарга № 1 кушымта  

                                                                                                        Татарстан Республикасы Алабуга        

муниципаль районы Поспелово авыл 

җирлеге советы утырышы  

                                                                                                        2019 елның» 18 " ноябре № 184 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы» 

Поспелово авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 

1. Уставның 5 статьясындагы 1 өлешенең 14 пунктын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:: 

«14) каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым туплау) һәм 

транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу;» 

 

2. Уставның 6 статьясындагы 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1. Җирлекнең җирле үзидарә органнары хокукка ия:» 

 

3. Уставның 6 статьясындагы 1 өлешенең 14 пунктын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:: 

  "14) җирлек территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннар белән мөрәҗәгать 

итү буенча эшчәнлек алып бару.;» 

 

4. Уставның 22 статьясындагы 4 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«4. Әлеге статьяда каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлек 

халкының сайлау хокукына ия булган яртысыннан артыгы катнашуга хокуклы.  

Торак пунктта әлеге торак пунктта яшәүчеләрнең яртысыннан артыграгы бер үк 

вакытта сайлау хокукына ия булган гражданнарның бер үк вакытта булу 

мөмкинлеге булмаса, гражданнар җыены әлеге Устав нигезендә этаплап уздырыла, 

ул Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Лекарево авыл җирлеге 

торак пунктларында гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турында 

Нигезләмә белән расланган тәртиптә гражданнар җыенын үткәрү турында Карар 

кабул ителгән көннән бер айдан да артмаган вакыт эчендә үткәрелә. 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". 

 

5. Уставның 30 статьясындагы 6 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«6. Депутат 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә 

каршы тору турында» Федераль закон һәм башка федераль законнар белән 

билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, бурычларны үтәргә тиеш. Депутат 

вәкаләтләре 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы 

тору турында» Федераль закон, 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның 

чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 

Федераль закон, «аерым категория затларга аерым категория затларга счетлар 

(кертемнәр) ачуны һәм булуны тыю турында " 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ 

номерлы Федераль закон белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны 

үтәмәгән очракта, вакытыннан алда туктатыла., әгәр» Россия Федерациясендә 



җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында «2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законда башкасы каралмаган булса, 

Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс 

инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану мөмкин түгел». 

6. Уставның 30 статьясындагы 8 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 

"8. Әлеге статьяның 6 өлеше нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә 

«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 затларга счетлар ачуны, тыюларны, бурычларны үтәмәү 

фактларын ачыклаганда, "аерым категория затларга дәүләт Вазыйфаларын биләүче 

затларның һәм аларның керемнәренә туры килү-килмәүне тикшереп тору турында" 

2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон), Татарстан Республикасы 

Президенты Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил 

банкларында акчалата чараларны һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил финанс 

инструментларына ия булырга һәм (яисә) алардан файдаланырга», - дип 

мөрәҗәгать итте. 

. Уставның 30 статьясына түбәндәге эчтәлекле 8.1 һәм 8.2 өлешләре өстәргә: 

«8.1. Үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында дөрес булмаган яки тулы булмаган мәгълүмат биргән 

депутатка, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының 

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

белешмәләр биргән өчен, бу мәгълүматларны бозмаган очракта түбәндәге 

җаваплылык чаралары кулланылырга мөмкин:: 

1) кисәтү; 

2) депутатны җирлек Советындагы вазыйфасыннан азат итү, аның 

вәкаләтләре вакыты туктатылганчы, җирлек Советында вазыйфаны биләп тору 

хокукыннан мәхрүм итү.; 

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

туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан мәхрүм 

итү.; 

4) вәкаләтләрен туктатканчы җирлек Советында вазыйфа биләүне тыю; 

5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне тыю. 

8.2. Депутатка карата әлеге статьяның 8.1 өлешендә күрсәтелгән җаваплылык 

чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә». 

 

8. Уставның 30 статьясындагы 10 өлешенең 1 пунктын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:: 

«1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерциячел 

булмаган оешма (Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре советы 

идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, 

Профсоюзда, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән катнашудан, башка иҗтимагый 

оешма, торак, гараж кооперативларында, күчемсез милек хуҗалары ширкәтләрендә 

съездда (конференциядә) яки башка гомуми җыелышта катнашудан тыш) 



катнашырга;), коллегиаль орган эшчәнлегендә түләүсез нигездә катнашудан тыш, 

Россия Федерациясе Президенты яисә Россия Федерациясе Хөкүмәте акты 

нигезендә; гамәлгә куючы (акционер, катнашучы) муниципаль берәмлек булган 

оешманың идарә һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек 

мәнфәгатьләрен муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектәге акцияләр 

(устав капиталында катнашу өлешләре) белән оешманы гамәлгә куючы яисә идарә 

итү вәкаләтләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә кую тәртибен билгели 

торган муниципаль хокукый актлар нигезендә түләүсез нигездә тәкъдим итү; 

федераль законнарда каралган башка очракларда;»9. Часть 5 статьи 36 Устава 

изложить в следующей редакции: 

«5. Җирлек советы авыл җирлеге башлыгының, җирлек башкарма комитеты 

җитәкчесенең еллык эшчәнлекләре, җирлек башкарма комитеты һәм башка 

ведомство карамагындагы җирле үзидарә органнарының эшчәнлеге, шул исәптән 

җирлек Советы тарафыннан куелган мәсьәләләрне хәл итү турындагы отчетларын 

тыңлый». 

 

10. Уставның 37 статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"37 Статья. Муниципаль район Советына җирлек вәкилен сайлау 

  

1. Әгәр җирлек Советы тавыш бирүнең башка тәртибен билгеләмәсә, 

җирлек Советы депутатлары арасыннан Алабуга муниципаль районы Советына 

яшерен тавыш бирү юлы белән сайлана.  

2. Кандидат сайланган дип санала, аның өчен җирлек Советы 

депутатларының билгеләнгән саныннан яртысыннан артыгы тавыш бирде. 

3. Авыл җирлеге вәкиленең муниципаль район Советында вәкаләтләре яңа 

чакырылыш авыл җирлеге Советы эшли башлаганнан бирле туктатыла. 

4. Муниципаль район Советында җирлек вәкиленең вәкаләтләре 

вакытыннан алда туктатыла очракта: 

1) үлем; 

2) отставкалар буенча үз теләге; 

3) суд тарафыннан эшкә сәләтсез яки чикләнгән эшкә сәләтсез дип тану; 

4) суд тарафыннан хәбәрсез югалган дип танылу яки мәрхүмнәрне игълан 

итү билгесез.; 

5) судның гаепләү карары үз көченә керү; 

6) даими яшәү урынына Россия Федерациясеннән читкә чыгу; 

7) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит дәүләт гражданлыгын 

туктату - аның нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, 

аларга чит ил дәүләт гражданлыгын сатып алырга йә аларга Россия Федерациясе 

гражданының Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы булмаган 

чит ил дәүләт территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы чит ил гражданы 

яисә башка документ алу хокукына ия, аның нигезендә чит ил гражданы, чит ил 

дәүләт гражданлыгы булган Россия Федерациясе гражданы, җирле үзидарә 

органнарына сайланырга хокуклы; 

8) сайлаучылар яисә депутатлар тарафыннан чакыртып алу; 

9) җирлек Советы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату; 

10) хәрби хезмәткә чакырылу яисә аны алмаштыручы альтернатив граждан 

хезмәтенә җибәрү; 

11) 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законда «Россия 



Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» һәм 

башка федераль законнарда билгеләнгән чикләүләрне үтәмәү.; 

12) федераль законнарда билгеләнгән башка очракларда. 

2. Әлеге статьяның 1 өлешендәге 1-8, 10 һәм 11 пунктларында күрсәтелгән 

очракларда, җирлек Советы тарафыннан вәкаләтләрне вакытыннан алда туктату 

өчен нигез барлыкка килгән көннән алып 30 көннән дә соңга калмыйча, әгәр бу 

нигез җирлек Советы сессияләре арасында барлыкка килгән булса – шундый нигез 

барлыкка килгән көннән өч айдан да соңга калмыйча кабул ителә».11. Уставның 49 

статьясындагы 1 өлешенең 6 пунктындагы 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

« - Каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым туплау) һәм 

транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу;;» 

 

12. Уставның 49 статьясындагы 2 өлешенең 15 абзацын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:: 

« - Җирлек территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннар белән мөрәҗәгать 

итү буенча эшчәнлек алып бару.;» 

13. Уставның 49 статьясындагы 2 өлешенең 13 абзацы төшереп калдырырга 

 

 

14. Уставның 84 статьясындагы 1 өлешен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә::  

«1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мөнәсәбәтләрен җайга сала 

торган хокукый актлар, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан 

физик затларга башка түләүләр буенча гавами норматив йөкләмәләр һәм 

йөкләмәләр бирә торган хокукый актлар нигезләмәләрен үтәүне тәэмин итү, шулай 

ук муниципаль контрактлар, килешүләр (килешүләр) шартларын бюджеттан акча 

бирү турында саклауны тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла. 

Муниципаль финанс контроле тышкы һәм эчке, башлангыч һәм аннан 

соңгыларга бүленә". 

  

15. Уставның 84 статьясындагы 2 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Тышкы муниципаль финанс контроле Алабуга муниципаль районы 

Контроль-хисап палатасының контроль эшчәнлеге булып тора". 

 


