
 

 
 

 

 

 



 

кушымта  

Татарстан Республикасы Спас муниципаль 

 районы Чәчәкле авыл җирлеге Советының  

                          2019 елның 11 ноябрендәге 110 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында  

 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл җирлеге  

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 
 

 1.   5 статьяның 1 пунктындагы 16 пунктчасы төшереп калдырырга.  

 2.   19 статьяда: 

      2.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Халык алдында тыңлаулар контракт нигезендә үз вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы җирлек Советы, җирлек башлыгы, җирлек башкарма комитеты 

җитәкчесе инициативасы буенча үткәрелә. 

      Халык яки җирлек Советы инициативасы белән үткәрелә торган гавами 

тыңлаулар җирлек Советы тарафыннан билгеләнә, ә контракт нигезендә үз 

вәкаләтләрен башкаручы җирлек башлыгы, Башкарма комитет җитәкчесе 

инициативасы белән җирлек башлыгы тарафыннан билгеләнә.». 

      2.1. 3 пунктның 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1) әлеге уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль 

норматив хокукый акт проекты, әлеге уставны әлеге норматив хокукый актларга 

туры китерү максатларында җирлек Уставына Россия Федерациясе 

Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары 

нигезләмәләренең төгәл кабатлану рәвешендәге үзгәрешләр кертелүдән тыш, 

җирлек уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль 

норматив хокукый акт проекты;". 

3.   22 статьяда: 

   3.1.    2,3 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«2. Гражданнар җыены 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән 131-ФЗ номерлы 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль законда һәм Спас муниципаль районының Чәчәкле  авыл 

җирлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә 

әзерлек тәртибе турында «гы нигезләмә нигезендә муниципаль берәмлекнең 

вәкиллекле органы карары белән расланган очракларда үткәрелә. 

      3.   25.1 статьяда каралган очракларда. «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә гражданнар җыены үткәрелергә 

мөмкин: 

       1) күрсәтелгән торак пункт территориясен башка җирлек (муниципаль 

район) территориясенә кертүне үз эченә алган күрсәтелгән торак пункт кергән 

җирлек (муниципаль район) чикләрен үзгәртү мәсьәләсе буенча торак пунктта 

(муниципаль район)); 

       2) җирлек составына керүче торак пунктта әлеге торак пункт 

территориясендә үзара салым акчаларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча; 

       3) авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль хезмәт 

турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль 

хезмәт вазыйфасын биләүгә конкурс уздырганда конкурс комиссиясе составына 



кандидатуралар күрсәтү максатларында үткәрелергә мөмкин.». 

       3.2.    3.1 пунктын өстәргә. киләсе эчтәлеге: 

 «3.1 статьяда каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлектә 

яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия булган яртысыннан артыграгы катнашуга 

хокуклы. Торак пунктта әлеге торак пунктта яшәүчеләрнең яртысыннан 

артыграгы бер үк вакытта сайлау хокукына ия булган гражданнарның бер үк 

вакытта булу мөмкинлеге булмаса, әлеге Устав нигезендә гражданнар җыены 

этаплап, Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Чәчәкле  авыл 

җирлегендә 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 тавыш 

бирде.». 

     4.       31 статьяда:  

     4.1.   7 пунктның 3 абзацында «депутат вәкаләтләре» сүзләреннән соң «яисә 

аңа карата башка җаваплылык чараларын куллану;»сүзләрен өстәргә.  

     4.2.   Түбәндәге эчтәлекле 7.1-7.2 пунктларын өстәргә:: 

«7.1. 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) җирлек Советы депутатын, вәкаләтләре вакыты туктатылганчы, җирлек 

Советында вазыйфадан азат итү;; 

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

туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан мәхрүм 

итү.; 

     4) вәкаләтләрен туктатканчы биләү хокукыннан мәхрүм итеп, җирлек 

Советында вазыйфа биләүне тыю.; 

     5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне тыю. 

7.2.   Депутатка карата әлеге статьяның 7.1 пунктында күрсәтелгән җаваплылык 

чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе Татарстан Республикасы 

субъекты законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә.». 

  4.3. Пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"8. 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 

"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 (кертемнәр) ачуны һәм ия 

булуны тыю турында" 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон 

белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәгән очракта, 

вакытыннан алда туктатыла., бу федераль законда башкасы каралмаган булса, 



чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану" 

темасына семинар-киңәшмә узды.". 

      6.      34 статьяда: 

      6.1.   1 пунктның 25 пунктчасын үз көчен югалткан дип танырга; 

      6.2.   1 пунктның 38 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

»38) җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларына, җирле үзидарәнең 

сайланулы органнары әгъзаларына, җирлек Советы депутатларына, муниципаль 

хезмәткәрләргә һәм муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләренә һөнәри белем 

бирүне һәм өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру, муниципаль хезмәт турында 

Россия Федерациясе законнарында һәм муниципаль хезмәт турында Россия 

Федерациясе законнарында каралган тәртиптә муниципаль хезмәт өчен кадрлар 

әзерләүне оештыру;". 

      7.     50 статьяда:     

      7.1.    1 өлешнең 6 пунктындагы 11 абзацын үз көчен югалткан дип танырга. 

      7.2.    2 өлешнең 12 абзацын үз көчен югалткан дип танырга. 

      7.3.    2 өлештә түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:: 

« - җирлек территориясендә яшәүче хайваннар белән мөрәҗәгать итү буенча 

эшчәнлекне тормышка ашыру;». 

     7.4.   3 өлешендәге 2 пунктының 1 һәм 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:: 

«1) Тиешле территориядә муниципаль контрольне оештыру һәм гамәлгә ашыру. 

Муниципаль контроль төрләре һәм аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле 

үзидарә органнары исемлеге җирлек советы билгеләгән тәртиптә алып барыла; 

3) тиешле эшчәнлек өлкәләрендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыруның 

административ регламентларын эшләү, Татарстан Республикасы башкарма 

хакимиятенең вәкаләтле органнары тарафыннан раслана торган типлаштырылган 

административ регламентлар, региональ дәүләт контролен (күзәтчелеген) 

гамәлгә ашыруның административ регламентларын эшләү, аны гамәлгә ашыру 

вәкаләтләре җирле үзидарә органнарына бирелгән. Күрсәтелгән административ 

регламентларны эшләү һәм кабул итү Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла;». 

     7.5.   3 өлешнең 2 пунктындагы 4 пунктчасын үз көчен югалткан дип танырга. 

 

    8.    86 статьяда: 

    8.1.  1 пунктта "Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм башка норматив 

законнар" сүзләрен "нигезләмәләр" сүзенә алмаштырырга, "Россия Федерациясе 

бюджет системасы бюджетларыннан физик затларга башка түләүләр буенча 

гавами норматив йөкләмәләр һәм йөкләмәләрне, шулай ук дәүләт (муниципаль) 

контрактлары шартларын, бюджеттан акча бирү турында шартнамәләрне 

(килешүләрне) үтәүне аңлата торган хокукый актларны "сүзләренә 

алмаштырырга," Россия Федерациясе Бюджет кодексы һәм башка норматив 

актларны "сүзләрен өстәргә," Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетларыннан физик затларга башка түләүләр буенча гавами норматив 

йөкләмәләрне һәм йөкләмәләрне"; 

    8.2.   2 һәм 3 пунктларда "бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә" сүзләрен 

төшереп калдырырга.  


