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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы  

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Уставының 92, 93, 94 статьялары 

нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Советы карар 

кабул итте: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Советының 2015 

елның 21 маендагы 41/235 номерлы карары белән расланган уставына (Питрәч 

муниципаль районы Советының 2016 елның 5 февралендәге 31, 27 декабрендәге 77, 

2017 елның 13 июлендәге 100, 2018 елның 17 гыйнварындагы 126, 2018 елның 24 

июлендәге 153, 2019 елның 28 февралендәге 183 номерлы карарлары белән 

расланган үзгәрешләре белән), кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертергә. 

2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен 

җибәрергә. 

3. Әлеге карарны «Вперед» («Алга») район газетасында, Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми (www.pravo.tatarstan.ru) һәм  Питрәч 

муниципаль районының рәсми сайтында (http://pestreci.tatarstan.ru) порталында 

бастырып чыгарырга (халыкка игълан итәргә). 

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

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль район башлыгы урынбасарына йөкләргә. 
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Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Советы 

карарына кушымта 

05.12.2019 ел № 234 

            

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Уставына  

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

 

1. 6 статьяның 1өлешендә «Район җирле әһәмияттәге мәсьәләләр»: 

- 17 пунктка «,авылара территориядә урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр 

төзелеше планын бирү» сүзләрен өстәргә; 

- 39 пунктта «күчемсез милекнең дәүләт кадастры» сүзләрен «кадастр 

эшчәнлеге» сүзләренә алмаштырырга. 

2. «Район Советы депутаты статусы» 31 статьяны яңа редакциядә бәян итәргә:  

«31 статья. Район Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы 

әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты статусы» 

1. Район Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы 

вәкаләтләре ул сайланган көннән башлана һәм яңа чакырылыш җирле үзидарә 

сайлау органы эшли башлаганнан соң туктатыла. 

Җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләре аның үз 

вазыйфасына кергән көннән башлана һәм яңа сайланган җирле үзидарә хезмәткәре 

вазыйфасына кергән көнне туктатыла. 

Әлеге Уставның 30 статьясындагы 1 өлеше нигезендә район составына керүче 

җирлекләр башлыкларыннан һәм әлеге җирлекләрнең вәкиллекле органнары 

депутатларыннан торган район Советы депутаты вәкаләтләре җирлек башлыгы 

вазыйфасына кергән көннән яисә әлеге җирлекнең вәкиллекле органы депутаты 

булып сайланган көннән башлана, әлеге җирлек составына әлеге җирлек кергән 

районның вәкиллекле органы депутаты булып, һәм яңа сайланган җирлек башлыгы 

вазыйфасына кергәннән соң яисә район советы составына әлеге җирлектән депутат 

сайлау турында карар үз көченә кергән көннән соң туктатыла. 

2. Район Советы депутаты, әлеге Уставта билгеләнгән очраклардан тыш, 

депутат эшчәнлеген төп эш урыны буенча хезмәт һәм хезмәт вазыйфаларын үтәү 

белән бергә алып бара. 

3. Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы район Советы депутаты, 

җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы 

вазыйфаи заты хокуклы түгел: 

1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерциячел булмаган 

оешма (Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре советы идарәсендә, 

муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, Профсоюзда, 

билгеләнгән тәртиптә теркәлгән катнашудан, башка иҗтимагый оешманың, торак, 

гараж кооперативларының, күчемсез милекчеләр ширкәтенең съездда 

(конференциядә) яки гомуми җыелышында 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; 

2) мөгаллимлек, фәнни һәм башка иҗат эшчәнлегеннән тыш бүтән түләүле 

эшчәнлек белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта мөгаллимлек, фәнни һәм башка 

иҗади эшчәнлек, әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яисә Россия 

Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, бары тик чит илләр, 

халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган 

затлар хисабына гына финанслана алмый; 

3) Әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яисә Россия 

Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары, 

Попечительләр яки Күзәтчелек советлары, чит ил коммерцияле булмаган 

хөкүмәтнеке булмаган оешмаларының һәм Россия Федерациясе территориясендә 

гамәлдә булган структур бүлекчәләрнең составына керергә. 

3.1. Район Советы депутаты, 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, бурычларны үтәргә 

тиеш. Район Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләре «Коррупциягә каршы тору 

турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы, «дәүләт Вазыйфаларын 

биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә 

туры килүен тикшереп тору турында»  2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы 

Федераль законнарда 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 банкларында акчалата һәм кыйммәтләрне 

сакларга, чит ил финанс инструментларына ия булырга һәм (яки) алардан 

файдаланырга кирәк». 

3.2. Коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә район Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, 

җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты тарафыннан бирелә торган керемнәр, 

чыгымнар, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр турында белешмәләрнең 

дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы Президенты 

(Татарстан Республикасы Премьер-министры) карары буенча Россия Федерациясе 

субъекты законында билгеләнгән тәртиптә үткәрелә. 

3.3.  Тикшерү нәтиҗәсендә 3.2 пункт нигезендә үткәрелгән тикшерү 

нәтиҗәсендә ачыкланган очракта.  федераль законнарда «Коррупциягә каршы тору 

турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы, «Дәүләт вазыйфаларын 

биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә 



туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы, 

«Аерым категория затларга аерым категория затларга счетлар (кертемнәр) ачуны 

һәм ия булуны тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы федераль 

законнарда билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәү фактларын, 

Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар 

(кертемнәр) ачуны һәм, Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан 

Республикасы Премьер-министры) тиешле карар кабул итәргә вәкаләтле җирле 

үзидарә органына яисә судка мөрәҗәгать итә. 

3.3-1. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм 

мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында дөрес яки тулы булмаган мәгълүмат 

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

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

белешмәләр биргән район Советы депутатына, әгәр бу мәгълүматлар дөрес булмаган 

булса, түбәндәге җаваплылык чаралары кулланылырга мөмкин: 

1) кисәтү; 

2) район Советы депутатын, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын 

район Советында, җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфасыннан азат итү, 

аның вәкаләтләре срогы тәмамланганчы район 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) вәкаләтләрен туктатканчы район Советында, җирле үзидарәнең сайланулы 

органында вазыйфа биләүне тыю; 

5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне тыю. 

3.3-2. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына карата 3.2-1 пунктчасында күрсәтелгән 

җаваплылык чараларын куллану турында карар кабул итү тәртибе белән билгеләнә. 

3.4. 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. 

4. Район Советы депутатына, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, 

җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына законнар, әлеге Устав нигезендә үз 

вәкаләтләрен каршылыксыз гамәлгә ашыру өчен шартлар тәэмин ителә. 

5. Район Советы депутаты бурычлы үтәргә депутат этикасы кагыйдәләрен, 

раслана торган район Советы тарафыннан расланган, алар үз эченә алырга тиеш 

түбәндәге депутат йөкләмәләре: 

1) башка җирле үзидарә органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, муниципаль 

хезмәткәрләр һәм гражданнар эшчәнлегенә шәхсән яисә аның якын туганнарына 

кагылышлы мәсьәләләрне хәл иткәндә депутат статусыннан файдалану; 

2) депутат вазыйфаларын объектив башкаруда шик уятырга мөмкин булган 

тәртиптән тыелырга, шулай ук аның абруена яисә район Советы авторитетына зыян 

китерерлек низаглы хәлләрдән качарга мөмкин; 



3) мәнфәгатьләр каршылыгы килеп чыгу куркынычы булганда-шәхси 

кызыксынуы депутат бурычларын объектив үтәүгә тәэсир итә яки йогынты ясый 

алганда, бу хакта район советына хәбәр итәргә һәм әлеге мәнфәгатьләр каршылыгын 

булдырмауга яки җайга салуга юнәлтелгән аның карарын үтәргә; 

4) үтәргә билгеләнгән кагыйдәләр район Советы, халык алдында чыгышлар; 

5) депутат эшчәнлеге белән бәйле булмаган максатларда Федераль закон 

нигезендә конфиденциаль характердагы белешмәләргә кертелгән, депутат 

вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә аңа билгеле булган белешмәләрне игълан 

итмәскә һәм файдаланмаска; 

6) депутат вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә физик һәм юридик затлардан 

(бүләкләр, акчалата бүләк, ссудалар, хезмәтләр күрсәтү, күңел ачу, ял итү, транспорт 

чыгымнары өчен түләү һәм башка бүләкләүләр) бүләкләүләр алмаска. 

6. Җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты, район Советы депутаты 

вәкаләтләре вакытыннан алда туктатыла: 

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 яисә 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) җирлекнең район составына керүче тиешле вәкиллекле органы депутаты 

буларак сайлаучылар тарафыннан чакыртып алу;; 

9) вакытыннан алда район Советы вәкаләтләрен туктату йә аның вәкаләтләрен 

җирлек башлыгы яки җирлек Советы депутаты буларак вакытыннан алда туктату.; 

10) хәрби хезмәткә чакырылу яисә аны алмаштыручы альтернатив граждан 

хезмәтенә җибәрү; 

11) федераль законнарда билгеләнгән башка очракларда. 

7. Район Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, 

җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты, үз вәкаләтләрен даими нигездә 

башкаручы башка затның вәкаләтләре «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль законда билгеләнгән чикләүләрне үтәмәгән очракта вакытыннан 

алда туктатыла. 

8. Район Советы депутаты вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган очракта, 

җирлек Советы депутатлары арасыннан күрсәтелгән орган бер ай эчендә район 

советы составына башка депутатны сайларга тиеш.». 



3. 49 статьяның 1 өлешендә «район Башкарма комитеты вәкаләтләре"»: 

- 1.2 пунктның 3 пунктчасын үз көчен югалткан дип танырга. 

- 1.3 пунктның 1 пунктчасында «җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын 

бирү;» сүзләрен өстәргә; 

- 1.5 пунктны түбәндәге эчтәлекле 15 пунктча белән өстәргә: 

«15) район территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларының 

урнашу схемасын эшли һәм раслый.». 

4. «Район Башкарма комитеты җитәкчесе вәкаләтләре» 53 статьяның 6 

пунктында «район башлыгы белән килешү буенча» сүзләрен төшереп калдырырга. 

5. «Районның муниципаль бурыч алулары (муниципаль бурычы)» 88 

статьясын яңа редакциядә бәян итәргә: 

 

88 статья. Районның муниципаль бурыч алулары 

1. Муниципаль бурыч алулар дигәндә муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне 

урнаштыру юлы белән һәм заемчы буларак гавами-хокукый белемнең бурыч 

йөкләмәләре барлыкка килә торган кредитлар рәвешендә гавами-хокукый берәмлек 

исеменнән бюджетка заем акчаларын җәлеп итү аңлашыла. 

2. Муниципаль эчке бурыч алулар дигәндә муниципаль кыйммәтле 

кәгазьләрне урнаштыру юлы белән һәм Россия Федерациясе бюджет системасының 

башка бюджетларыннан һәм кредит оешмаларыннан район исеменнән җирле 

бюджетка заем акчаларын җәлеп итү аңлашыла, алар буенча Россия Федерациясе 

валютасында белдерелгән бурыч йөкләмәләре барлыкка килә. 

3. Россия Федерациясе тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану 

кысаларында, чит ил валютасында белдерелгән Россия Федерациясе алдында 

районның бурыч йөкләмәләре барлыкка килә торган федераль бюджеттан җирле 

бюджетка кредитлар җәлеп итү аңлашыла. 

4. Муниципаль тышкы бурыч алулар Чираттагы финанс елына һәм план 

чорына Россия Федерациясенең Дәүләт тышкы бурыч алулары программасына 

кертелгән проектларны финанслау максатларында гамәлгә ашырыла. 

5. Муниципаль бурыч алуларны гамәлгә ашыру хокукына Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы һәм әлеге Устав нигезендә район исеменнән район Башкарма 

комитеты ия.». 

6. «Муниципаль финанс» контроле 91 статьясында: 

- 1 өлешнең 1 абзацын 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.»; 

- 2 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Тышкы муниципаль финанс контроле - РФ Хисап палатасы, ТР Тикшерү-

хисап органнары һәм районның контроль-хисап палатасы эшчәнлеге.»; 

- 3 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«3. Эчке муниципаль финанс контроле Федераль казначылыкның, район 

Башкарма комитеты органнары булып торган муниципаль финанс тикшерүе 

органнарының контроль эшчәнлеге булып тора.». 

 


