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15 ноября  2019 года                           № 51/1 

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында «карар проекты 

хакында» 

 

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл 

җирлеге Уставының 32 статьясындагы 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендә 

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

        1. » Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле 

авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " карар 

проектын беренче укылышта кабул итәргә. 

        2. Кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль 

районы Яңа Ишле авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертергә. 

3. Яңа Ишле авылы, Совет урамы, 24 нче йорт; Иске Ишле авылы, Үзәк урам, 

16 нчы йорт, Иске Ишле урта мәктәбе; Яңа Кәкерле авылы, Ленин урамы, 33 

нче йорт адреслары буенча мәгълүмат стендларында әлеге карарны игълан 

итәргә һәм Яңа Ишле авыл җирлегенең рәсми сайтында урнаштырырга 

кирәк". 

4. 2019 елның 9 декабренә карар проекты буенча ачык тыңлауларны Яңа 

Ишле  мәдәният йортында 10.00 сәгатьтә билгеләргә.  

         Халык алдында тыңлаулар Татарстан Республикасы Чүпрәле 

муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге Советының 2012 елның 26 

апрелендәге 16/1 номерлы карары белән расланган ачык тыңлауларны 

оештыру һәм үткәрү тәртибе нигезендә үткәрелә. 



5. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл 

җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча муниципаль 

хокукый акт проекты буенча искәрмәләрне һәм тәкъдимнәрне исәпкә алу 

Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге Советының 2013 

елның 20 декабрендәге 35/3 номерлы карары белән расланган Тәртип 

нигезендә алып барыла, ул Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре порталында Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл 

җирлегенең рәсми сайтында урнаштырылган. 

 6. Әлеге карар проекты буенча гражданнарның искәрмәләре һәм 

тәкъдимнәре 2019 елның 7 декабренә кадәр түбәндәге адрес буенча кабул 

ителә: Яңа Ишле авылы, Совет урамы, 24 йорт. 

7. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл 

җирлеге Советының Законлылык һәм хокук тәртибен саклау буенча даими 

комиссиясенең Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа 

Ишле авыл җирлеге Советы депутатлары төзәтмәләрен өйрәнергә һәм 

гомумиләштерергә, карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен 

өйрәнергә, карар проектын эшләп бетерергә һәм аны Татарстан 

Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге Советы 

карына кертергә. 

  8. Әлеге карар, гамәлдәге законнарда билгеләнгән башка срокларда үз 

көченә керә торган нигезләмәләрдән тыш, Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүматының рәсми порталында рәсми халыкка хәбәр итү һәм урнаштыру 

көнендә үз көченә керә. 

      

 

 

                              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яңа Ишле авыл җирлеге  

Совет карарына кушымта 

2019 елның 15 ноябре, № 51/1 

 

 

Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге 

Уставына узгәрешләр һәм өстәмәләр  

 

7 статьяга түбәндәге эчтәлекле 39 пункт өстәргә:: 

"39) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үзирекле корылманы 

сүтү, үзирекле корылманы сүтү яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү 

турында Карар кабул итү.;»; 



7.1 статьяның 1 пунктындагы 14 пунктчасында «күзәтүчесез хайваннарны 

тоту һәм карап тоту чаралары» сүзләрен «Яшәүче хуҗасыз хайваннар белән 

эш итү буенча эшчәнлек " сүзләренә алмаштырырга»; 

12.1 статьяга түбәндәге эчтәлекле 6.1 пункт өстәргә:: 

«6.1. 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.»; 

16 статьяның 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«3.  Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория 

чикләре Тиешле территориядә яшәүче халык тәкъдиме буенча җирлек 

Советы тарафыннан билгеләнә.»; 

17 статьяның 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«Территориаль иҗтимагый үзидарә территориаль иҗтимагый үзидарә 

уставын теркәгәннән бирле җирле үзидарәнең вәкаләтле органы булып 

санала. Территориаль иҗтимагый үзидарә уставын теркәү тәртибе җирлек 

уставы һәм җирлек Советының норматив хокукый актлары белән 

билгеләнә.»; 

19 статьяның 2 пунктында: 

беренче абзацта "яисә контракт нигезендә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы 

җирлек башкарма комитеты җитәкчесе" сүзләрен өстәргә»;  

икенче абзацта "җирлек башлыгы" сүзләреннән соң "яисә контракт нигезендә 

үз вәкаләтләрен башкаручы җирлек башкарма комитеты җитәкчесе" сүзләрен 

өстәргә»; 

42 статьяның 3.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«3.1. Җирлек башлыгы 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. 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 счетлар ачарга һәм), 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 банкларында акчалата һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил финанс 

инструментларына ия булырга һәм (яки) алардан файдаланырга кирәк».»; 

48 статьяга түбәндәге эчтәлекле 20 пункт өстәргә: 

«20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үзирекле корылманы 

сүтү, үзирекле корылманы сүтү яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү 

турында карарлар кабул итә.;»; 

Статья 64.2. «Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты тарафыннан чикләүләрне һәм 

тыюларны үтәү һәм вазыйфаларны үтәү турында» : 

«1. Депутат, 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 счетлар ачарга һәм), 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 банкларында акчалата һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил финанс 

инструментларына ия булырга һәм (яки) алардан файдаланырга кирәк». 

2. 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 җирлек 

советында, Җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфасыннан азат 

итү, аның вәкаләтләре вакыты туктатылганчы җирлек советында, Җирле 

үзидарәнең сайланулы органында вазыйфа биләүдән азат итү.; 

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

туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан 

мәхрүм итү.; 

4) җирлек советында, Җирле үзидарәнең сайланулы органында аның 

вәкаләтләре срогы туктатылганчы вазыйфаларны биләүне тыю; 

5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне тыю. 

3. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяның 2 пунктында 

күрсәтелгән җаваплылык чараларын куллану турында Карар кабул итү 

тәртибе Татарстан Республикасы Законы нигезендә муниципаль хокукый акт 

белән билгеләнә.». 


