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To3eJrerre Ko.4eKc6r, (Poccuf, (DeAepauluceH.qe xupne y3naape oernrErpyH6rr{
roM)']!{}r npuHrlx[napEr TJrp6rHA0) 06.10.2003, 131-@3 nouep.nx @egepanr :arou,
(Poccr4r OeAepaq[rceuAe r{}'Hr-rqz[a]rb xe3Mer r]?BrHAa) 02.03.2007, 25-A3
HoMepJrbr (DeAepa"rb saxou, <<Xarlaanuap 6enaH XnBanJrBt sm ury heu poccr.rr
Oegepaqr-rxceneq aeprrM 3ar(oH arTJrapbrHa y3repenuep Kepry r,?6rnAa>
27.12.2018, 498-03 uovepmr @egepam saxon, Tarapcran pecry6nuracri brep4e
My'Hr,rqnnaJrB parionlr I4x-Ey6ufi arxl xluplere ycraorr nr,rreseu4e, I4rK_Byl:xfa
aBhrJI Xr4pnere Ycrasuga Tarapcran Pecrq'6:rr.rraclr Orep4e parioHbr
npor)?opBrHbrq 28.03.2009 Ng 02-08-01/51 rporecrhrH herlr poccz_f, (Degepaqruce
IOcrlrqur MrzHucrpnbrr;rH6rrl Tarapcran Pecrry6nrracrr 6yenva ugapeceneq
(M1trrrlura"'rb xoryrtrfi axr rrpoeKrrrH Kapay rypErHno) 25.10.2019, Nq 02-g34gII
{3Ma MOpAXaraTe 6yenva reffismuuepeH I.rcerlKe a,run, Tarapcrau pecrry6:rnr<actr
Orepxle uynr.rqrzna,rB pafioHll I{x-By66rfi aBbur Xr4prere KApAp EI,plF:

l.Tarapcran Pecny6lr.n<acrr Orepxqe uynr.rqzuant paftouxnrrq <I{x-Ey6sd
aBsIJr Xnpnerc> MyHr{qfina.lrb 6epaunere Vcraguna l3reperuap hau ocreuelep
Ka6yr nrepre (hf'rx6rMra r{ren 6r4pena).

2.Olere xapapntr AeyJror repKeBe o.reH pocclrs @e,Eepauusce locrr.rrlls
MlrHricrpJlblrl,rH6tH TarapcraH Pecny6,ruracu 6yenua ugipocena Nlr6epepra.
* 3. Olere KapapHbr, AeyJrer repreBeHe aJrbrHrarrHaH coq, Tarapcrau
Pecny6:ruxacu Orepxle uyrrqunalr pariourr I{x-Ey6ufi aBul xupnereHeq
MersnyMar creHnnaprrHa ypHarmBrpy rolrr 6eneu, Eynai yK Tarapcran
Pecny6nr,rracn Orep4e ruyruqmanr parlourr ItLN-Ey6ufi aBBUr XupnereHerl pecMri
cafi'r H4a TarapcraH Pecny6.:ruxacrr Mynr.rqma,rr 6epeulemepe nopranrr
cocTaBbrHna b@J/awz,Iatarcti r.ru heM Tarapcran pecrry6jrunacrrnru{ pecMr{
xonyrrrft vam,ryrraar nopra,rrnrga http://pravo.tataxstan.ru rtr6JraH ltTepre.



4.O:rere rcapap peclrru 6acrlrrur qBIKKarrHaH (xarrrnr<a rmnan urenremren)
cor{ 13 KorreHe Kepe.

5. Onere rapapnrq irenemeH KoIrrpoJIEAe rorylrEr 13 ocreMo aJIaM.

Corer per,rce,
Alrrr 4rapnere 6anurrrrrr p.b. g**ou
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 Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы 

Иж-Бубый авыл җирлеге 

Советының 05.11.2019 № 49-1 

номерлы карарына кушымта  

 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының  

«Иж-Бубый авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге  

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 

1. 5 статьяның 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Авыл җирлегенең җирле әһәмияттәге мәсьәләләренә санап кителгән 

пунктларда каралган мәсьәләләр керә: 1-3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (шәһәр 

урманнарын, җирлекнең торак пунктлары чикләрендә урнашкан махсус 

сакланыла торган табигать территорияләре урманнарын куллану, саклау, 

яңадан торгызудан тыш), 20 (Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә 

үзирекле корылмаларны сүтү турында Карар кабул итү, үзирекле корылманы 

сүтү яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү өлешендә), «Җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 21, 28, 30, 33 статьялары. 

Татарстан Республикасы законнары һәм алар нигезендә кабул ителгән 

муниципаль район Уставы һәм авыл җирлекләре уставлары белән әлеге 

законның 14 статьясындагы 1 өлешендә каралган башка мәсьәләләр дә Җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, 131-ФЗ 

номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 23 пунктында 

каралган җирле әһәмияттәге мәсьәләдән тыш) беркетелергә мөмкин.». 

 

2. 6 статьяның 1 пунктындагы 12 пунктчаны түбәндәге редакциядә 

бирергә: 

«12) Авыл җирлеге территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннарга карата 

гамәлләр эшчәнлеген башкару». 

 

3. 19 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Статья 19. Җәмәгать тыңлаулары, фикер алышулар. 

1. Җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча муниципаль норматив хокукый 

актлар проектлары буенча фикер алышу өчен җирлек Советы, җирлек башлыгы 

катнашында җәмәгать тыңлаулары үткәрелергә мөмкин. 

2. Җәмәгать тыңлаулары халык, җирлек советы яки җирлек башлыгы 

инициативасы буенча үткәрелә. 

Халык яки авыл җирлеге Советы инициативасы белән үткәрелә торган 

җәмәгать тыңлаулары җирлек Советы, ә җирлек башлыгы инициативасы белән 

- җирлек башлыгы тарафыннан билгеләнә. 

kodeks://link/d?nd=901876063&prevdoc=901876063&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A820ND
kodeks://link/d?nd=901876063&prevdoc=901876063&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8M0NK
kodeks://link/d?nd=901876063&prevdoc=901876063&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8Q0NM
kodeks://link/d?nd=901876063&prevdoc=901876063&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A900NP
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3. Җәмәгать тыңлауларына чыгарылырга тиеш: 

 

1) Устав проекты, шулай ук әлеге Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында муниципаль норматив хокукый акт проекты, Уставны әлеге 

норматив хокукый актларга туры китерү максатларында Уставка Россия 

Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы 

Конституциясе нигезләмәләрен төгәл кабатлау рәвешендәге үзгәрешләр 

кертелгән очраклардан тыш; 

2) җирлек бюджеты проекты һәм аның үтәлеше турында хисап; 

3) җирлекнең социаль-икътисадый үсеше стратегиясе проекты; 

4) муниципаль берәмлекне үзгәртеп кору өчен, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, 131-

ФЗ номерлы Федераль законның 13 статьясы нигезендә, муниципаль 

берәмлекне үзгәртеп кору өчен, җирлекне үзгәртеп кору турында сораулар 

тавыш бирү юлы белән йә гражданнар җыеннарында белдерелгән муниципаль 

берәмлек халкының ризалыгын алу таләп ителә. 

4. Җәмәгать тыңлаулары уздыру турындагы карар, гамәлдәге законнарда 

башкача каралмаган булса, тиешле орган яисә муниципаль норматив хокукый 

акт проектын җирлекнең вазыйфаи заты карап тикшергәнгә кадәр 20 көннән дә 

соңга калмыйча кабул ителергә тиеш. 

5. Аларны үткәрү вакыты һәм урыны күрсәтелгән һәм халык алдында 

тыңлауларга чыгарыла торган тиешле муниципаль норматив хокукый акт 

проекты Иж-Бубый авыл җирлегенең торак пунктлары территориясендә Иж-

Бубый авылы, Чкалов урамы 3нче йорт адресы буенча махсус мәгълүмат 

стендларында халыкка игълан ителергә яки «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы Иж-Бубый авыл җирлегенең рәсми сайтында http://agryz.tatarstan.ru веб-

адресы буенча, әгәр гамәлдәге законнарда башка срок каралмаган булса, 

җәмәгать тыңлаулар үткәрелгән көнгә кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча, 

урнаштырылырга тиеш. 

6. Халык алдында тыңлаулар үткәрү турында карар басылып чыккан 

көннән алып һәм аларны уздыру көненә кадәр җирлек халкы җирлек 

башлыгына халык алдында тыңлауларга чыгарыла торган мәсьәлә буенча язма 

тәкъдимнәр һәм искәрмәләр, шул исәптән муниципаль норматив хокукый акт 

проектына төзәтмәләр һәм башка тәкъдимнәр җибәрергә хокуклы. Авыл 

җирлеге башлыгы килгән тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне гомумиләштерүне 

оештыра. Күрсәтелгән тәкъдимнәр һәм искәрмәләр халык тыңлауларында 

катнашучылар игътибарына җиткерелә. 

7. Җәмәгать тыңлаулары, әгәр гамәлдәге законнарда башка срок 

каралмаган булса,  муниципаль норматив хокукый акт проекты каралган көнгә 

кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча уздырыла. Җәмәгать тыңлауларына 

белгечләр, экспертлар, кызыксынган затлар чакырыла. Җәмәгать 

тыңлауларында җирлектә яшәүче һәркем катнашырга хокуклы. 

8. Җәмәгать тыңлауларын уздыру йомгаклары буенча муниципаль 

норматив хокукый акт проектын тыңлауларга кабул итү компетенциясенә 
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кертелгән җирле үзидарә органнары һәм җирлекнең вазыйфаи затлары 

тарафыннан мәҗбүри каралырга тиешле тәкъдимнәр кабул ителә. 

9. Җәмәгать тыңлауларының нәтиҗәләре, кабул ителгән карарның 

дәлилле нигезләнүен дә кертеп, Иж-Бубый авыл җирлеге торак пунктлары 

территорияләрендәге Иж-Бубый авылы, Центральная урамы, 41нче йорт адресы 

буенча махсус мәгълүмат стендларында халыкка игълан ителергә яки 

«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы Иж-Бубый авыл җирлегенең рәсми сайтында 

http://agryz.tatarstan.ru/rus/poselenia.htm  веб-адресы буенча, әгәр гамәлдәге 

законнарда башка срок каралмаган булса, тыңлаулар уздырганнан соң 5 көннән 

дә соңга калмыйча урнаштырылырга тиеш. 

10. Җәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәрү тәртибе җирлек 

Советының норматив хокукый акты белән билгеләнә һәм муниципаль берәмлек 

халкына тыңлаулар уздыру вакыты һәм урыны турында алдан хәбәр итүне, 

муниципаль хокукый акт проекты белән алдан танышуны, муниципаль 

берәмлек халкының тыңлауларда катнашуын, кабул ителгән карарларның 

дәлилләнгән нигезләнүен дә кертеп, тыңлаулар нәтиҗәләрен бастырып 

чыгаруны (халыкка игълан итүне) тәэмин итә торган башка чараларны күздә 

тотарга тиеш. 

11. Генераль планнар проектлары, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләре проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, 

территорияләрне межалау проектлары, территорияләрне төзекләндерү 

кагыйдәләре проектлары, күрсәтелгән документларның берсенә, җир 

кишәрлеген яки капиталь төзелеш объектын шартлы рәвештә рөхсәт ителгән 

файдалануга рөхсәт бирү турындагы карарларның проектларына, капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүнең рөхсәт ителгән иң чик 

параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү турындагы карарлар проектларына 

үзгәрешләр кертүне күздә тота торган проектлар буенча, җирдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләренең расланган кагыйдәләре булмаганда, җир 

кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның 

рөхсәт ителгән бер төрен үзгәртү мәсьәләләре буенча җәмәгать фикер 

алышулары яки ачык тыңлаулар үткәрелә, аларны оештыру һәм үткәрү тәртибе, 

шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон нигезләмәләрен исәпкә алып, 

җирлек Советының норматив хокукый акты белән билгеләнә.». 

 

4. Уставның 22 статьясындагы 4 пунктны яңа редакциядә бәян 

итәргә: 

«Статья 22. Гражданнар җыены. 

1. Гражданнар җыены җирле үзидарә халкының турыдан-туры гамәлгә 

ашырылуы һәм халыкның җирле үзидарәне гамәлгә ашыруда катнашуы 

формасы булып тора. 

2. Гражданнар җыены «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-

ФЗ номерлы Федераль законның 25.1 статьясында һәм “Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районының “Иж-Бубый авыл җирлеге” 
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муниципаль берәмлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар җыенын 

үткәрүне әзерләү тәртибе турында” Нигезләмә нигезендә уздырыла. 

3. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 25.1 статьясында каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки 

җирлектә яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия яртысыннан артыграгы катнашуда 

вәкаләтле. Торак пунктта әлеге торак пунктта яшәүчеләрнең сайлау хокукына 

ия булган яртысыннан артыгы бер үк вакытта бергә булу мөмкинлеге булмаса, 

гражданнар җыены әлеге Устав нигезендә гражданнар җыенын үткәрү турында 

Карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмыйча этаплап уздырыла, ул 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Иж-Бубый авыл 

җирлегендә гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турында 

Нигезләмә белән расланган тәртиптә оештырыла. 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  җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш 

бирсә. 

4. Гражданнар җыены авыл җирлеге башлыгы яисә 10 кешедән ким 

булмаган сайлау хокукына ия булган торак пункт халкы төркеме инициативасы 

буенча чакырыла ала. 

5. Җыенны үткәрү инициативасын хуплау өчен җыелырга тиешле 

имзалар саны сайлау хокукына ия булган, шушы җирлектә даими яки нигездә 

яшәүче, яшәү урыны буенча теркәлгән гражданнар санының 5 процентын 

тәшкил итә, ләкин 25тән дә ким булмаган имза була алмый. 

6. Авыл җирлеге башлыгы чакыра торган халык җыены җирлек башлыгы 

карары белән билгеләнә, ә халык инициативасы белән чакырыла торган халык 

җыены җирлек Советы карары белән билгеләнә. 

7. “Торак пунктта яшәүчеләр гражданнар җыенын уздыру вакыты һәм 

урыны турында алдан ук хәбәр ителә, Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районының “Иж-Бубый авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

составына керүче торак пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек 

тәртибе турында” Нигезләмәдә билгеләнгән тәртип нигезендә, гражданнар 

җыенына чыгарыла торган мәсьәләләр буенча муниципаль хокукый акт 

проекты һәм материаллар белән алдан ук танышалар.   

8. Җыенда кабул ителгән карарлар муниципаль хокукый актлар булып 

тора, җирлек башлыгы тарафыннан имзалана һәм Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергә тиеш.». 

 

5. 29 статьяның 6нчы пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 

«6.  Депутатлар 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 

"Коррупциягә каршы тору турында" Федераль закон һәм башка федераль 

законнар белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәргә тиеш. 

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 
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затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору 

турында" Федераль закон, "Аерым категория затларга Россия Федерациясе 

территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) 

ачарга һәм аларга ия булырга, акчалата һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил 

финанс инструментларын белергә һәм (яки) кулланырга тыю турында" 2013 

елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән 

чикләүләр, тыюлар, бурычлар депутатлар үтәлмәгән очракта, депутат 

вәкаләтләре вакытыннан алда туктатыла. 

6.1. Керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендә тапшырыла торган 

белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү депутат тарафыннан 

Татарстан Республикасы Законында билгеләнгән тәртиптә Татарстан 

Республикасы Президенты карары буенча үткәрелә. 

6.2. Әлеге статьяның 6.1 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 Россия Федерациясе территориясеннән читтә 

урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачарга һәм аларга ия 

булырга, акчалата һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил финанс 

инструментларын белергә һәм (яки) кулланырга тыю турында" 2013 елның 7 

маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән чикләүләр, 

тыюлар, бурычлар үтәлмәсә, Татарстан Республикасы Президенты депутат 

вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә күрсәтелгән затка карата тиешле 

карар кабул итәргә вәкаләтле җирле үзидарә органына яисә судка башка 

җаваплылык чараларын куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итә. 

6.2-1. 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 ялган белешмәләр биргән өчен, бу мәгълүматларны бозган 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. 
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6.2-2. Депутатка карата әлеге статьяның 6.2-1 өлешендә күрсәтелгән 

җаваплылыкны куллану турында Карар кабул итү тәртибе Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә. 

6.3. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның керемнәре, 

чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

белешмәләр "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә җирле 

үзидарә органнарының рәсми сайтларында урнаштырыла һәм (яки) муниципаль 

хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә массакүләм мәгълүмат чараларына 

бастырып чыгару өчен бирелә.». 

6. 29 статьяның 7-10 пунктларын яңа редакциядә бирергә: 

«7. Үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы депутатлар хокуклы түгел: 

1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле 

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, бакчачылык, 

яшелчәчелек кооперативларында съездда (конференциядә) яки башка гомуми 

җыелышта катнашудан тыш) катнашырга, Россия Федерациясе Президенты яки 

Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы 

эшчәнлегендә түләүсез нигездә катнашудан тыш, гамәлгә куючысы 

(акционеры, катнашучысы) муниципаль берәмлек булган, муниципаль милектә 

булган оешманы яки идарә итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен җирлек 

исеменнән гамәлгә кую тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар 

(устав капиталында катнашу өлешләре) нигезендә, гамәлгә куючысы 

(акционеры) булган оешманың идарә һәм ревизия комиссиясе органнарында 

җирлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итү; федераль законнарда 

каралган башка очракларда; 

2) мөгаллимлек, фәнни һәм башка иҗат эшчәнлегеннән тыш бүтән 

түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылык, фәнни 

һәм башка иҗади эшчәнлек, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе 

яисә Россия Федерациясе законнары белән башкасы каралмаган булса, чит ил 

дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм 

гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый; 

әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия 

Федерациясе законнарында башкасы каралмаса, Россия Федерациясе 

территориясендә эш итүче коммерцияле булмаган хөкүмәткә карамаган чит ил 

оешмаларының һәм аларның структур бүлекчәләренең идарә органнары, 

попечительләр һәм күзәтүчеләр советлары, бүтән органнары составына керергә; 

7.1. Граждан контракт буенча җирле администрация башлыгы 

вазыйфасына билгеләнә алмый, ә муниципаль хезмәткәр якын туганлык яисә 

туганлык (ата-аналары, хатыннары, балалары, абыйлары, апалары, шулай ук 

абыйлы-сеңелле, ата-аналы, ирле-хатынлы балаларының балалары) очрагында 

контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын били алмый. 
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8. Депутатларның җинаять яисә административ җаваплылыкка тартканда, 

аларны кулга алганда, кулга алганда, тентүдә, сорау алганда, башка җинаять-

процессуаль һәм административ-процессуаль гамәлләр кылганда, шулай ук 

алар биләгән торак һәм (яки) хезмәт урыны, аларның багажы, шәхси һәм хезмәт 

транспорт чаралары, алар тарафыннан кулланыла торган элемтә чараларын 

язганда, алар тарафыннан кулланыла торган документлар федераль законнар 

белән билгеләнә. 

9. Депутатлар әйтелгән фикер, тавыш биргәндә чагылдырылган позиция 

һәм депутат статусына туры килә торган башка гамәлләр өчен, шул исәптән үз 

вәкаләтләре вакыты чыкканнан соң да, җинаять яисә административ 

җаваплылыкка тартыла алмый. Әлеге нигезләмә депутат тарафыннан халык 

алдында мыскыл итү, яла ягу яки Федераль закон белән каралган башка хокук 

бозуларга юл куелган очракларга кагылмый. 

10. Даими нигездә вәкаләтләр башкаручы депутатлар граждан, 

административ яки җинаять эше яки административ хокук бозу турындагы эш 

буенча сакчы яки вәкил (законлы вәкиллек очракларыннан тыш) сыйфатында 

катнаша алмый.». 

7. 48 статьяның 2 пунктында 14 абзацны түбәндәге редакциядә 

бирергә: 

«- авыл җирлеге территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннарга карата 

гамәлләр эшчәнлеген башкару». 

 

8. 84 статьяның 1пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 

«1. Дәүләт (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 йөкләмәләрне билгели торган хокукый актлар нигезләмәләрен 

үтәүне тәэмин итү, шулай ук дәүләт (муниципаль) контрактлары, бюджеттан 

акча бирү турында килешүләр (килешүләр) шартларын үтәү максатларында 

гамәлгә ашырыла.  

Дәүләт (муниципаль) финанс контроле тышкы һәм эчке, башлангыч һәм 

аннан соңгыларга бүленә.». 

9. 84 статьяның 2,3 пунктларын түбәндәге редакциядә бирергә: 

«2. Дәүләт (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 йөкләмәләрне билгели торган хокукый актлар нигезләмәләрен 

үтәүне тәэмин итү, шулай ук дәүләт (муниципаль) контрактлары, бюджеттан 

акча бирү турында килешүләр (килешүләр) шартларын үтәү максатларында 

гамәлгә ашырыла.  

Дәүләт (муниципаль) финанс контроле тышкы һәм эчке, башлангыч һәм 

аннан соңгыларга бүленә. 

Тышкы дәүләт (муниципаль) финанс контроле Россия Федерациясе Хисап 

палатасының, Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль 
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берәмлекләрнең контроль-хисап органнарының (алга таба - тышкы дәүләт 

(муниципаль) финанс тикшерүе органнары) тикшерү эшчәнлеге булып тора.  

3. Эчке дәүләт (муниципаль) финанс контроле Федераль казначылыкның, 

Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары (җирле 

администрация органнары) (алга таба - эчке дәүләт (муниципаль) финанс 

тикшерүе органнары) булып торган дәүләт (муниципаль) финанс тикшерүе 

органнарының контроль эшчәнлеге булып тора.». 

10. 87 статьяга түбәндәге эчтәлекле 4 пунктны өстәргә : 

«п. 4. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Иж-Бубый 

авыл җирлеге Советы депутатлары санын арттыручы яисә киметүче үзгәрешләр 

күрсәтелгән үзгәрешләр кертү турында муниципаль норматив хокукый актны 

кабул иткән Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Иж-Бубый 

авыл җирлеге Советының вәкаләтләре вакыты чыкканнан соң үз көченә керә.». 


