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Шушмабаш авыл җирлеге Советының 2006 елның 31 мартындагы 5 номерлы 

“Шушмабаш авыл  җирлеге Советы регламентын раслау турында"  

карары (10.12.2009  №52/2, 14.04.2010 №57/3, 06.03.2014 №86 үзгәрешләр белән) 

белән расланган Шушмабаш  авыл җирлеге Советы Регламентына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Арча 

муниципаль районы Шушмабаш авыл җирлеге Уставы нигезендҽ Шушмабаш авыл 

җирлеге Советы карар бирде: 

1. Шушмабаш  авыл җирлеге Советының 2006 елның 31 мартындагы 5 номерлы 

«Шушмабаш авыл җирлеге Советы регламентын раслау турында"   карары 

(10.12.2009  №52/2, 14.04.2010 №57/3, 06.03.2014 №86 үзгҽрешлҽр белҽн) белҽн 

расланган Шушмабаш авыл җирлеге Советы Регламентына үзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертергҽ һҽм аны кушымта нигезендҽ яңа редакциядҽ расларга. 

2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының рҽсми хокукый мҽгълүмат 

порталында (http:pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга  һҽм Арча муниципаль 

районының рҽсми сайтында (http:arsk.tatarstan.ru) урнаштыру юлы белҽн халыкка 

җиткерергҽ. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз ҿстемҽ алам. 
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Шушмабаш авыл  

 җирлеге Советының 

2019 елның 19 декабрендҽге   

154 нче номерлы  карары белҽн  

                                                                                                               РАСЛАНГАН 

  

 

 АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ШУШМАБАШ  

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

РЕГЛАМЕНТЫ   

 

1 бүлек. Гомуми нигезләмәләр 

  

1 статья   

 Ҽлеге Регламент федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һҽм 

Шушмабаш авыл җирлеге Уставы (алга таба – Җирлек Уставы) нигезендҽ  

Шушмабаш  авыл җирлеге Советы эшчҽнлеге тҽртибен  билгели (алга таба – 

Җирлек Советы). 

 

2 статья  

Җирлек советы эшчҽнлеге күмҽк, ирекле, эшлекле фикер алышу һҽм 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү, хҽбҽрдарлык, законлылык, Җирлек Советы һҽм Башкарма 

комитеты (алга таба–Җирлек Башкарма комитеты) компетенциялҽрен чиклҽү, 

җирлек халкы алдында җаваплылык һҽм хисап тоту нигезендҽ башкарыла. 

 

3 статья  

1.  Авыл җирлеге Советының тҿп эш формасы булып аның утырышы тора.  

2. Җирлек Советы утырышлары ачык һҽм хҽбҽрдар рҽвешендҽ үткҽрелҽ.  

3. Җирлек Советы ябык утырыш үткҽрү турында карар кабул итҽргҽ мҿмкин.  

Ҽлеге  утырыш кирҽклеге турында фикер алышулар узарга мҿмкин. 

 

4 статья  

Җирлек Советы утырышларында мҽсьҽлҽлҽрне алдан карау һҽм аларны 

карауга ҽзерлҽү, утырышлар арасында депутатларның эшен оештыру ҿчен Җирлек 

Советы даими комиссиялҽр тҿзи. 

 

2 БҮЛЕК. Җирлек Советы Депутаты 

 

5 статья  

1. Җирлек Советы депутаты эшчҽнлеге формалары булып  түбҽндҽгелҽр тора: 

1) Җирлек Советы утырышларында катнашу; 

2) Җирлек Советының даими комиссиясе эшендҽ катнашу; 

3) федераль дҽүлҽт хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары вазыйфаи затларына, оештыру-



хокукый формаларына, җҽмҽгать берлҽшмҽлҽренҽ җирлек карамагындагы 

мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгать итү; 

4) норматив хокукый акт проектын кертү; 

5) депутат талҽбен кертү; 

6) Җирлек Советы тарафыннан кабул ителҽ торган муниципаль хокукый 

актлар проектларын эшлҽүдҽ катнашу; 

7) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына закон чыгару инициативасы 

тҽртибендҽ Җирлек Советы тарафыннан кертелҽ торган Татарстан Республикасы 

законнары проектларын эшлҽүдҽ катнашу; 

8) җирлек халкы белҽн очрашулар, аларның мҿрҽҗҽгатьлҽре белҽн эшлҽү, үз 

вҽкиле булган җирлек халкына үзлҽренең эшчҽнлеге һҽм җирле үзидарҽ органнары 

эшчҽнлеге турында мҽгълүмат бирү;  

9) җирле референдумнарны, ачык тыңлауларны, җыелышларны, 

конференциялҽрне һҽм гражданнарны сораштыру үткҽрүне оештыруда һҽм 

үткҽрүдҽ катнашу; 

2. Җирлек Советы депутаты үз эшчҽнлеген федераль законнарда, Татарстан 

Республикасы законнарында һҽм җирлек Уставында каралган башка рҽвешлҽрдҽ дҽ 

башкара ала.  

 

6 статья  

1. Җирлек Советы депутаты Җирлек Советы һҽм аның президиумы, үзе ҽгъза 

булган даими комиссиялҽр тарафыннан карала торган барлык мҽсьҽлҽлҽр буенча 

хҽлиткеч тавыш бирү хокукыннан файдалана. 

2. Депутат Җирлек Советының, аның президиумының,  үзе ҽгъзасы булып торган 

даими комиссиясенең барлык утырышларында да катнашырга тиеш. 

3. Җирлек Советының яисҽ президиумның, даими комиссия утырышларында 

катнаша алмаганда, депутат бу хакта алдан ук Җирлек Советына, президиум 

рҽисенҽ, даими комиссиягҽ яки секретариатка хҽбҽр итҽ. 

4. Депутат  түбҽндҽге хокукларга ия: 

1) Президиумга, даими комиссиялҽргҽ һҽм Җирлек Советында тиешле 

вазыйфаларга сайларга һҽм сайланырга; 

2)  Җирлек Советына  карау ҿчен сораулар тҽкъдим итҽргҽ; 

3)  Җирлек Советы тарафыннан булдырыла торган органнар һҽм  Җирлек 

Советы тарафыннан сайланучы  (билгелҽнүче, килештерелүче) вазыйфаи затлар 

кандидатураларын  формалаштыру мҽсьҽлҽлҽре буенча үз фикерен ҽйтергҽ; 

4)   хокук чыгару инициативасын гамҽлгҽ ашыру тҽртибендҽ  Җирлек Советы 

хокукый актлар проектларын кертергҽ; 

5)     Җирлек Советы карарлары проектларына тҿзҽтмҽлҽр, кҿн тҽртибе,  

тикшерелҽ торган сорауларның асылы һҽм карау тҽртибе буенча тҽкъдимнҽр һҽм 

искҽрмҽлҽр кертергҽ;  

6)  Җирлек Советына хисап бирергҽ тиешле яки контрольдҽ булган телҽсҽ 

кайсы органның яки вазыйфаи затның  Җирлек Советы утырышында чираттан тыш 

хисабын  яки мҽгълүматын тыңлау буенча тҽкъдимнҽр кертергҽ; 

7) ҽлеге Регламентта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ фикер алышуларда катнашырга; 

8) үз тҽкъдимнҽрен нигезлҽп һҽм тавыш бирү мотивлары буенча чыгыш 

ясарга, белешмҽлҽр бирергҽ; 



9)  Җирлек Советы утырышларында аның фикеренчҽ иҗтимагый ҽһҽмияткҽ 

ия булган гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽрен игълан итҽргҽ. 

10)  Җирлек Советы тарафыннан булдырыла торган органнар һҽм Җирлек  

Советы тарафыннан сайланучы  (билгелҽнүче, килештерелүче) вазыйфаи затлар 

кандидатуралары хосусый составы турында фикер ҽйтергҽ; 

11)  Җирлек Советы утырышларының аудиоязмасы һҽм беркетмҽлҽре белҽн 

танышырга. 

5. Җирлек Советы утырышында депутат тарафыннан ҽйтелгҽн тҽкъдимнҽр 

һҽм искҽрмҽлҽр,  Җирлек Советы утырышында   Җирлек Советы карары проектын 

эшлҽгҽндҽ,  Җирлек Советының тиешле даими комиссиясе тарафыннан карала һҽм 

фикер алышына. 

 

7 статья  

 Җирлек Советы депутаты законнар, муниципаль  Җирлек Уставы һҽм ҽлеге 

Регламент белҽн бирелгҽн башка хокуклардан файдалана. 

 

8 статья  

 Җирлек Советы депутаты җирлек халкыннан кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽрне, 

гаризаларны һҽм шикаятьлҽрне карый, үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ булган 

мҽсьҽлҽлҽрне дҿрес, үз вакытында хҽл итҽргҽ ярдҽм итҽ, гражданнарны кабул итҽ, 

җҽмҽгатьчелек фикерен ҿйрҽнҽ, тиешле җирле үзидарҽ органнарына, кирҽк 

булганда,  дҽүлҽт һҽм иҗтимагый органнарга тҽкъдимнҽр кертҽ. 

 

9 статья  

 Җирлек Советы депутатына җирлектҽге вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру ҿчен 

ҽлеге җирлектҽ яшҽүчелҽр белҽн очрашуларны оештыруда Җирлек Башлыгы ярдҽм 

итҽ. 

 

10 статья  

 Җирлек Советы депутаты, үзе вҽкил булып торган авыл халкына,  алар белҽн 

очрашулар вакытында, шулай ук массакүлҽм мҽгълүмат чаралары аша үз 

эшчҽнлеклҽре турында хҽбҽр итҽ. 

 

3 бүлек. Җирлек Башлыгы. Җирлек Башлыгы урынбасары 

 

11 статья  

Җирлек Советы эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча Җирлек Башлыгы: 

1) Җирлек Советы эшен оештыра, Җирлек Советы утырышларын чакыра һҽм 

аларга рҽислек итҽ; 

2) дҽүлҽт хакимиятенең федераль органнары, Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары, гражданнар һҽм оешмалар белҽн 

мҿнҽсҽбҽтлҽрдҽ Җирлек Советы исеменнҽн эш итҽ; 

3) Җирлек Советы депутатларына үз вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыруда ярдҽм 

итҽ; 



4) Җирлек Советы президиумы һҽм даими комиссиялҽре эшчҽнлеген 

координацияли; 

5) Җирлек Советының даими комиссиялҽренҽ йҿклҽмҽлҽр бирҽ; 

6) Җирлек Советы эшендҽ хҽбҽрдарлыкны тҽэмин итҽ; 

7) Җирлек Советы раславына Җирлек Советы структурасын тҽкъдим итҽ; 

8) Җирлек Советы эше белҽн җитҽкчелек итҽ; 

9)Җирлек Советында гражданнарны кабул итҽ, аларның мҿрҽҗҽгатьлҽрен, 

гаризаларын һҽм шикаятьлҽрен карый; 

10) Җирлек Советы исеменнҽн судка җибҽрелҽ торган документларга (шул 

исҽптҽн дҽгъва гаризаларына, ышаныч кҽгазьлҽренҽ һҽм башка документларга) кул 

куя; 

11) федераль законнарда, Татарстан Республикасы законнарында, Җирлек 

Уставында һҽм ҽлеге Регламентта каралган башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

12 статья  

1. Җирлек Башлыгы яңа сайланган Советның беренче утырышында Җирлек 

Советы депутатлары арасыннан яшерен тавыш бирү юлы белҽн Җирлек Советы 

вҽкалҽтлҽре вакытына сайлана. 

2. Җирлек Башлыгын сайлау Җирлек Советы депутатлары тарафыннан 

тҽкъдим ителгҽн кандидатлар арасыннан, шул исҽптҽн Җирлек составына керүче 

җирлеклҽрнең вҽкиллекле органнары, Җирлек халкы, җҽмҽгать берлҽшмҽлҽре, 

Татарстан Республикасы Президенты тҽкъдимнҽре нигезендҽ башкарыла.  

3. Җирлек Башлыгы вазыйфасына сайлануга тҽкдим ителгҽн депутат, үз 

кандидатурасын кире алуы турында белдерергҽ хокуклы. 

 

13 статья   

1. Җирлек Башлыгы вазыйфасына сайлануга тҽкдим ителгҽн барлык 

кандидатуралар буенча, үз кандидатурасын кире алулары турында белдерүчелҽрдҽн 

тыш, фикер алышу үткҽрелҽ. Фикер алышу барышында кандидатлар булачак 

эшчҽнлек программасы белҽн чыгыш ясыйлар һҽм депутатлар сорауларына җавап 

бирҽлҽр. Һҽр депутат тҽкъдим ителгҽн программа турында үз фикерен  ҽйтергҽ,  

тҽкъдим ителгҽн  кандидатура яклы яки каршы ҿндҽргҽ хокуклы. 

2. Җирлек Башлыгы вазыйфасына тҽкъдим ителгҽн  кандидатуралар турында 

фикер алышканнан соң, үз кандидатурасын кире алулары турында белдерүчелҽрдҽн 

тыш, кандидатлар яшерен тавыш бирү ҿчен бюллетеньгҽ кертелҽ. Һҽр депутат бер 

кандидат ҿчен генҽ тавыш бирҽ ала. 

3. Тавыш бирү нҽтиҗҽсендҽ Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн 

саныннан күпчелек тавыш җыйган кандидат  Җирлек Башлыгы  вазыйфасына 

сайланган дип санала.  

4. Ҽгҽр Җирлек Башлыгы вазыйфасына кандидатларның берсе дҽ сайлау ҿчен 

талҽп ителҽ торган депутатлар тавышларын җыймаса, кандидатларның кабат 

тҽкъдим ителүе уздырыла. Шул ук вакытта элегрҽк тҽкъдим ителгҽн кандидатларны 

тҽкъдим итү рҿхсҽт ителҽ. 

5. Ҽгҽр Җирлек Башлыгы вазыйфасына икедҽн артык кандидат тҽкъдим 

ителгҽн булса һҽм аларның берсе дҽ сайлау ҿчен талҽп ителҽ торган депутатлар 

тавышы санын җыймаса,  утырышта катнашучылар саныннан күпчелек тавыш 



белҽн кабул ителгҽн Җирлек Советы карары буенча иң күп тавыш җыйган ике 

кандидатура буенча икенче тур тавыш бирү уздырыла. Тавыш бирүнең икенче 

турында Җирлек Башлыгы сайланмаса, Җирлек Башлыгы вазыйфасына кандидатлар 

тҽкъдим итү процедурасы кабатлана. 

 

14 статья  

1. Җирлек Башлыгы урынбасары авыл Җирлеге Советы депутатлары 

арасыннан Җирлек Башлыгы тҽкъдиме белҽн сайлана. 

2. Җирлек Советы депутаты, ҽгҽр аны сайлау ҿчен Җирлек Советы 

депутатларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелеге тавыш бирсҽ, Җирлек Башлыгы 

урынбасары вазыйфасына сайланган дип санала. 

3. Җирлек Башлыгы урынбасары Җирлек Башлыгы вҽкалҽте буенча аның 

аерым функциялҽрен башкара һҽм ул булмаганда яки үз вазыйфаларын башкара 

алмаган очракта, Җирлек Башлыгын алмаштыра. 

4. Җирлек Башлыгы урынбасарының вҽкалҽтлҽре Җирлек Уставында каралган 

нигезлҽр буенча һҽм тҽртиптҽ вакытыннан алда туктатылырга мҿмкин. 

5. Җирлек Башлыгы урынбасары телҽсҽ кайсы вакытта Җирлек Советы 

карары белҽн, Җирлек Башлыгы инициативасы белҽн кабул ителгҽн яки Җирлек 

Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ ҿчтҽн бер ҿлеше булган 

депутатлар тҿркеме талҽбе буенча вазыйфасыннан алынырга мҿмкин. Җирлек 

Башлыгы урынбасарын вазыйфасыннан алу турында карар Җирлек Советы 

депутатларыныңн  билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. 

 

             4  бүлек. Җирлек Советы президиумы һәм даими комиссияләре 

 

15 статья  

1. Җирлек Советы, үз вҽкалҽтлҽре вакытына Җирлек Советы карамагына 

караган мҽсьҽлҽлҽрне алдан карау һҽм ҽзерлҽү ҿчен, депутатлар арасыннан даими 

комиссиялҽр тҿзи. 

2. Җирлек Советының  даими комиссиясе үз компетенциясендҽ каралган 

мҽсьҽлҽлҽр буенча:  

1) Җирлек Советы карары проекты буенча бҽялҽмҽ ҽзерли; 

2) Җирлек үсеше планнары һҽм программалары проектларын, Җирлек 

бюджетын  эшлҽүдҽ катнаша, алар буенча үз искҽрмҽлҽрен һҽм тҽкъдимнҽрен кертҽ; 

3) Җирлек Советы кушуы буенча, Җирлек Башлыгы яки үз инициативасы 

белҽн даими комиссия эшчҽнлеге ҿлкҽсенҽ караган мҽсьҽлҽлҽрне ҽзерли, алар 

буенча Җирлек Советының хокукый актлары проектларын ҽзерли; 

4) үз компетенциясе кысаларында Җирлек Советы хокукый актларының 

үтҽлешен контрольдҽ тота,  ҽлеге мҽсьҽлҽлҽр буенча  тиешле органнар һҽм җирле 

үзидарҽ органнарының вазыйфаи затлары докладларын һҽм хисапларын тыңлый;  

5) Җирлек Советы утырышында карау ҿчен документлар проектларын ҽзерли; 

6) Җирлек Уставында һҽм ҽлеге Регламентта каралган башка вҽкалҽтлҽрне 

башкара. Советы үз вҽкалҽтлҽре вакытына Җирлек Советы карамагына караган 

мҽсьҽлҽлҽрне алдан карау һҽм ҽзерлҽү ҿчен депутатлар арасыннан даими 

комиссиялҽр тҿзи. 

 



16 статья   

1. Җирлек Советының даими комиссиялҽре даими комиссия рҽисе һҽм 

ҽгъзалары составында район Советы депутатлары тарафыннан сайлана.  

2. Җирлек Советы депутатларның 3 тҽн ким һҽм 5тҽн артык санда була 

алмаган даими комиссиялҽренең  составы, Җирлек Советы депутатлары 

тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алып, яңа тҿзелгҽн Җирлек Советының беренче утырышында 

билгелҽнҽ. 

3. Җирлек Советының даими комиссиялҽрен сайлаганда тавыш бирү тулаем 

состав буенча үткҽрелҽ. 

4. Җирлек Советының даими комиссиялҽре рҽислҽре, кагыйдҽ буларак, 

альтернатив нигездҽ сайлана. Даими комиссия рҽисе вазыйфасына кандидатуралар 

аның утырышында алдан каралырга тиеш. 

5. Җирлек Советының даими комиссиялҽре комиссия ҽгъзалары арасыннан 

даими комиссия рҽисе урынбасарын һҽм секретарен сайлыйлар, аның 

кандидатурасын фикер алышу ҿчен комиссия рҽисе кертҽ.  

6. Җирлек Советы депутаты  Җирлек Советының ике даими комиссиясе 

ҽгъзасы булып тора ала. 
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1. Җирлек Советының даими комиссиясе рҽисе Җирлек Советы утырышында 

күпчелек тавыш белҽн Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан 

чыгып сайлана.  

2. Җирлек Советының даими комиссиясе рҽисе: 

1) даими комиссиясенең эшчҽнлеген оештыруны тҽэмин итҽ. 

2) комиссия утырышының кҿн тҽртибен һҽм чакырылган затлар исемлеген 

тҿзи; 

3) комиссия утырышларын алып бара; 

4) Җирлек Район Советының башка комиссиялҽре, Җирлек Башлыгы, Җирлек 

территориясендҽ урнашкан предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар, 

массакүлҽм мҽгълүмат чаралары белҽн үзара мҿнҽсҽбҽтлҽрдҽ комиссия исеменнҽн 

эш алып бара; 

5) комиссия карарларына имза куя; 

6) ҽлеге Регламентта каралган башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

18 статья   

Җирлек Башлыгы, Җирлек Башлыгы урынбасары даими комиссиялҽр 

ҽгъзалары итеп сайлана алмый. 

 

 19 статья   

1. Комиссия составының кимендҽ ҿчтҽн икесе катнашса, Җирлек Советының 

даими комиссиясе утырышы тулы хокуклы була. 

2. Җирлек Советы комиссиясе  карары  комитет ҽгъзаларының билгелҽнгҽн 



саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. 

3. Җирлек Советының берничҽ комиссиясенең уртак утырышларын 

үткҽргҽндҽ, карар һҽр комиссия ҽгъзаларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек 

тавыш белҽн кабул ителҽ. 
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Җирлек Советының даими комиссиялҽре үз эшенҽ җирле үзидарҽ органнары, 

шул исҽптҽн Җирлек Башкарма комитетының структур бүлекчҽлҽре, дҽүлҽт 

органнары, иҗтимагый оешмалар вҽкиллҽрен, экспертлар, белгечлҽрне җҽлеп 

итҽргҽ хокуклы. 

 

21 статья   

Җирлек Советының даими комиссиясе утырышында аның составына 

кермҽгҽн Җирлек Советы депутатлары да катнаша ала.  

  

22 статья   

1. Җирлек Советы, кирҽк булганда, вакытлы комиссиялҽр тҿзи ала. 

2. Ҽлеге комиссиянең бурычлары, вҽкалҽтлҽре һҽм эшчҽнлек сроклары 

Җирлек Советы тарафыннан аларны тҿзегҽндҽ билгелҽнҽ. Вакытлы комиссиялҽр  

депутатлар арасыннан  рҽис һҽм ҽгъзалары составында Җирлек Советы 

депутатларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн тҿзелҽ. 

 

23 статья   

1.  Вакытлы комиссия эшенең нҽтиҗҽлҽре буенча Җирлек Советына үзе 

тҿзелгҽн мҽсьҽлҽнең асылы буенча доклад ясый. Аерым фикере булган комиссия 

ҽгъзалары аны Җирлек Советы утырышында игълан итҽргҽ хокуклы. Җирлек 

Советы вакытлы комиссия  доклады буенча карар кабул итҽргҽ мҿмкин. 

2. Вакытлы комиссия, үз эшчҽнлеген үзенҽ йҿклҽнгҽн бурычларны үтҽгҽннҽн 

соң, яисҽ Җирлек Советы карары буенча вакытыннан алда туктатыла. 

 

24 статья   

 

 1. Җирлек Советы рҽисе, аның урынбасары һҽм даими комиссиялҽр рҽислҽре 

арасыннан Совет эшен оештыру, даими комиссиялҽр эшчҽнлеген координациялҽү, 

Җирлек Советы карамагындагы мҽсьҽлҽлҽрне алдан карау һҽм ҽзерлҽү ҿчен 

президиум тҿзи.  

 2. Җирлек Советы рпезидиумы үз компетенциясенҽ караган мҽсьҽлҽлҽр 

буенча: 

 1) Җирлек үсеше планнары һҽм программалары проектларын эшлҽүдҽ 

катнаша. 

          2) Җирлек Советы кушуы буенча, Җирлек Башлыгы яки үз инициативасы 



белҽн президиум эшчҽнлеге ҿлкҽсенҽ караган мҽсьҽлҽлҽрне ҽзерли, алар буенча 

Җирлек Советының хокукый актлары проектларын ҽзерли; 

          3) үз компетенциясе кысаларында   Җирлек Советы хокукый актлары 

үтҽлешен контрольдҽ тота, ҽлеге мҽсьҽлҽлҽр буенча  тиешле органнар һҽм җирле 

үзидарҽ органнары вазыйфаи затларының докладларын һҽм хисапларын тыңлый;  

          4) Җирлек Советы утырышында карау ҿчен документлар проектларын ҽзерли; 

         5)  Җирлек Советына яки Җирлек Башлыгына җирле ҽһҽмияттҽге иң мҿһим 

мҽсьҽлҽлҽр турында халыкка фикер алышуга чыгару  яки ачык  тыңлаулар билгелҽү 

турында тҽкъдимнҽр белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ; 

         6) ҽлеге Регламентта каралган тҽртиптҽ Җирлек Советының чираттан тыш 

утырышын чакыру турында тҽкъдимнҽр кертҽ; 

         7) Җирлек Уставында һҽм ҽлеге Регламентта каралган башка вҽкалҽтлҽрне 

гамҽлгҽ ашыра. 

 

5 бүлек. Җирлек Советының эш тәртибе 

 

25 статья   

          1. Яңа чакырылыш Җирлек Советы беренче утырышка Җирлек Советы 

депутатларының билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ ҿчтҽн икесе сайланганнан соң 

җиде кҿннҽн дҽ соңга калмыйча җыела. Яңа оешкан Җирлек Советының беренче 

утырышын Җирлек Башлыгы,  ул булмаганда, аның урынбасары чакыра һҽм ҽзерли.  

 2.  Җирлек Башлыгы сайланганчы яңа оешкан Җирлек Советының беренче 

утырышын яшь буенча иң ҿлкҽн Җирлек Советы депутаты ача һҽм алып бара. 
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1.  Җирлек Советының чираттагы утырышлары кирҽк булган саен үткҽрелҽ, 

ҽмма кварталга кимендҽ бер тапкыр һҽм Җирлек Башлыгы тарафыннан чакырыла. 

Җҽйге чорда утырышлар арасындагы тҽнҽфеслҽр озак булырга мҿмкин. Чираттан 

тыш утырышлар Җирлек Башлыгы тарафыннан үз инициативасы яки Җирлек 

Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ ҿчтҽн бер ҿлеше 

депутатлар тҿркеме инициативасы буенча чакырыла. 

2. Җирлек Советы утырышы  анда Җирлек Советы депутатларының 

билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ ҿчтҽн икесе катнашканда хокуклы (кворум). Кворум  

Җирлек Советы утырышы башланганда һҽм тҿшке ашка тҽнҽфестҽн соң билгелҽнҽ. 

3. Ҽгҽр Җирлек Советы утырышына Җирлек Советына сайланган депутатлар 

саныннан ҿчтҽн икедҽн кимрҽк ҿлеше килсҽ, Җирлек Башлыгы карары белҽн 

утырыш җиде кҿннҽн дҽ артык булмаган башка вакытка күчерелҽ.  

4. Җирлек Советы утырышларында чакырылган затлар – хокук чыгару 

инициативасы субъектлары яисҽ аларның вҽкиллҽре, Җирлек Советы утырышын 

оештыруны тҽэмин итүче Җирлек Советы аппараты хезмҽткҽрлҽре, башка дҽүлҽт 

органнары, җирле үзидарҽ органнары, оешмалар, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр 

вҽкиллҽре, гражданнар катнаша ала. Җирлек Советы утырышына чакырылган 

затларның саны турындагы мҽсьҽлҽ Җирлек Советы президиумы тарафыннан хҽл 

ителҽ, шул исҽптҽн Җирлек Советы комитетлары, депутат берлҽшмҽлҽре, 

депутатлар тҽкъдиме буенча да. Җирлек Советы утырышында катнашырга телҽгҽн 

гражданнар Җирлек Советы рҽисе исеменҽ язма гариза җибҽрҽлҽр.  



5. Җирлек Советы депутатлары һҽм чакырылган затлар чираттагы утырышны 

уздыру вакыты һҽм урыны, Җирлек Советы каравына кертелҽ торган мҽсьҽлҽлҽр 

турында ҿч кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, ҽ чираттан тыш утырыш уздыру кҿненҽ 

кадҽр бер кҿннҽн дҽ соңга калмыйча хҽбҽр ителҽ Җирлек Советы утырышын үткҽрү 

урыны һҽм вакыты турында хҽбҽр массакүлҽм мҽгълүмат чараларында 

бастырылырга мҿмкин. 
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1. Җирлек Советы утырышы Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы гимннары белҽн ачыла һҽм ябыла. 

2. Җирлек Советы утырышлары җиһазландырылган залларда үткҽрелҽ, анда 

муниципаль район флагы һҽм гербы урнаштырыла. 

3. Җирлек Советының утырышлар залында Җирлек Башкарма комитеты, 

массакүлҽм мҽгълүмат чаралары вҽкиллҽре ҿчен махсус урыннар билгелҽнҽ. 

4. Җирлек Советы массакүлҽм мҽгълүмат чаралары тҽкъдим итүе буенча 

Җирлек Советында ҽлеге массакүлҽм мҽгълүмат чаралары  журналистларын 

аккредитацияли ала. 

5. Җирлек Советы аккредитациялҽнгҽн журналистларны Җирлек Советы эше 

турында мҽгълүмат һҽм материаллар белҽн тҽэмин итҽ. 
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 1. Җирлек Советы утырышына килгҽн депутатларны теркҽү Җирлек Советы 

утырышы а Җирлек чылганчы бер сҽгать алдан башлана. 

 2. Депутатларны теркҽүне Җирлек Советы аппараты,  утырыш ачылганнан соң 

Җирлек Советы секретариаты оештыра. 
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1. Җирлек Советы утырышын Җирлек Башлыгы, ул булмаган очракта, 

Җирлек Башлыгы урынбасары алып бара. Ҽгҽр Җирлек Башлыгы яки аның 

урынбасары Җирлек Советы утырышында булмаса, Җирлек Советы утырышта 

вакытлыча рҽислек итүче депутатны үз составыннан сайлый. 

2. Җирлек Советы утырышында рҽислек итүче: 

1) утырышларны ача һҽм яба; 

2) депутатларга утырышка чакырылучылар  составы турында  хҽбҽр итҽ; 

3) Җирлек Советы утырышларын алып бара, ҽлеге Регламентның һҽм 

утырышның расланган эш тҽртибе үтҽлешен тҽэмин итҽ; 

4) утырышта кворум булуны контрольдҽ тота; 

5) докладлар һҽм чыгышлар ҿчен сүз бирҽ; 

6) Җирлек Советы карарлары проектларын,  карала торган мҽсьҽлҽлҽр буенча 

депутатлар тҽкъдимнҽрен тавышка куя, аларны тавыш бирүгҽ  кую эзлеклелеген һҽм 

тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен игълан итҽ; 

7)секретариаттан кергҽн гаризаларны, белешмҽлҽрне, депутатларның 

тҽкъдимнҽрен һҽм искҽрмҽлҽрен игълан итҽ; 

8) утырыш залында тҽртип булуны тҽэмин итҽ; 



9) карала торган мҽсьҽлҽлҽр буенча якларның хезмҽттҽшлегенҽ, позициялҽрен 

якынайтуга ярдҽм итҽ; 

10) фикер алышулар барышында фикер алышына торган мҽсьҽлҽ буенча тҿрле 

фикерлҽрне ачыклауны тҽэмин итҽ, кирҽк булганда тиешле аңлатмалар биреп, 

фикер каршылыкларын бетерү һҽм утырыш барышында барлыкка килгҽн башка 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү максатларында консультациялҽр үткҽрүне оештыра; 

11) кирҽк булганда депутатлар, комитетлар белҽн консультациялҽр үткҽрҽ, 

каршылыкларны бетерү максатыннан, вакытлы комиссиялҽр эшен оештыра; 

12) Җирлек Советы утырышында Җирлек Советы секретариаты һҽм аппараты 

эшен оештыра. 

3. Рҽислек итүче карала торган мҽсьҽлҽлҽрнең асылы буенча башка 

депутатлар ҿчен ҽлеге Регламентта билгелҽнгҽн вакыттан артык чыгыш ясарга, ҽгҽр 

алар ҽлеге Регламент талҽплҽренҽ каршы килмҽсҽ, депутатлар чыгышларын ҿзҽргҽ 

һҽм комментарийлар бирергҽ хокуклы түгел. 
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1. Утырыш үткҽрү вакытында ачык тавыш бирү юлы белҽн Җирлек Советы 

депутатларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн Җирлек Советы 

депутатлары арасыннан Җирлек Советы утырышы секретариаты сайлана. 

2. Күрсҽтелгҽн органның хосусый составы Җирлек Башлыгы тарафыннан 

кертелҽ. 

3. Җирлек советы утырышы секретариаты: 

1) утырыш беркетмҽсен алып баруны оештыра; 

2)  секретариатка керү вакыты күрсҽтелгҽн чыгыш ясаучыларны язуны алып 

бара, утырышта рҽислек итүчегҽ чыгыш ясау ҿчен язылган мҽгълүматлар турында 

белешмҽлҽр бирҽ; 

3) депутат талҽплҽрен, сорауларны, белешмҽлҽрне, хҽбҽрлҽрне, гаризаларны, 

тҽкъдимнҽрне һҽм башка материалларны терки, аларны  утырышта рҽислек итүчегҽ, 

редакция комиссиясенҽ, Җирлек Советының башка органнарына җибҽрҽ; 

4) утырышта депутатларга кирҽкле материалларны тиражлауны һҽм таратуны 

оештыра; 

5) утырышка килгҽн депутатларны теркҽү нҽтиҗҽлҽрен анализлый һҽм 

Җирлек Советына депутатларның утырышларда  булмау сҽбҽплҽре турында  хҽбҽр 

итҽ; 

6) тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен терки; 

7) утырыш барышында барлыкка килгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча аңлатмалар бирҽ 

һҽм депутатларга хҽбҽр итҽ; 

8)   Җирлек Советы утырышы беркетмҽсен рҽсмилҽштерҽ һҽм аны, кул кую 

ҿчен, Җирлек Башлыгына тапшыра. 

9) Җирлек Советы утырышында Җирлек Советы депутатлары эшчҽнлеген 

тҽэмин итү буенча башка функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

4. Депутатлар мҿрҽҗҽгатьлҽрен һҽм фикерлҽрен тулырак исҽпкҽ алу, Җирлек 

Советы тарафыннан карала торган мҽсьҽлҽ буенча карар проектының ахыргы 

текстын эшлҽү ҿчен,  рҽислек итүче яисҽ башка депутатлар тҽкъдиме белҽн 

утырышта редакция комиссиясе сайлана. 
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         1. Җирлек Советының чираттагы утырышының кҿн тҽртибе һҽм эш тҽртибе  

Җирлек Башлыгы тарафыннан ҽзерлҽнҽ һҽм Җирлек Советының эш планнарын һҽм 

карарларын, шулай ук кергҽн тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алып, Җирлек Советы каравына 

тапшырыла. Чираттагы утырышның кҿн тҽртибенҽ сораулар кертү инициативасы 

хокукына Җирлек Башлыгы, Җирлек Советы депутатлары, аның президиумы, 

даими комиссиялҽр, Җирлек Башкарма комитеты Җитҽкчесе һҽм хокук чыгару 

инициативасының башка субъектлары ия.  

          2. Җирлек Советының чираттан тыш утырышларының кҿн тҽртибе аларны 

үткҽрү инициаторлары тарафыннан тҽкъдим ителҽ. Чираттан тыш утырыш уздыру 

инициаторлары язма рҽвештҽ үзлҽре тҽкъдим иткҽн мҽсьҽлҽне тиз арада карау 

кирҽклегенҽ нигезлҽр, шулай ук ҽлеге Регламент нигезендҽ Җирлек Советы 

утырышында карау ҿчен документлар тапшырырга тиеш. 

 3. Кҿн тҽртибе һҽм эш тҽртибе Җирлек Советы утырышында утырышта 

рҽислек итүче тҽкъдиме буенча Җирлек Советы тарафыннан тикшерелҽ һҽм 

раслана.  

 4. Тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр кҿн тҽртибенҽ һҽм эш тҽртибенҽ Җирлек 

Советы депутатлары тарафыннан утырыш секретариатына язма рҽвештҽ тапшырыла 

яки чыгышларында бҽян ителҽ. Язма рҽвештҽ кергҽн тҽкъдимнҽр керү тҽртибендҽ 

утырышта рҽислек итүче тарафыннан игълан ителҽ. 

 5. Кҿн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽрне карау тҽртибе, чираттагы мҽсьҽлҽне карауга 

күчү яисҽ алдагы, ҽмма хҽл ителмҽгҽн мҽсьҽлҽлҽрнең берсенҽ кире кайту утырышта 

катнашучы депутатлар саныннан күпчелек тавыш белҽн яисҽ, депутат 

каршылыклары булмаганда, рҽислек итүче тавыш бирмичҽ генҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 6 Җирлек Советы Җирлек Советы утырышында расланган кҿн тҽртибендҽге 

барлык мҽсьҽлҽлҽрне дҽ карарга, яисҽ каралмаган мҽсьҽлҽлҽрне килҽсе утырышка 

күчерү турында карар кабул итҽргҽ тиеш. Күчерелгҽн мҽсьҽлҽлҽр, Җирлек Советы 

тарафыннан башка карар кабул ителмҽсҽ, килҽсе утырышның кҿн тҽртибендҽ 

ҿстенлеккҽ ия. 
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 1. Җирлек Советы утырышлары, кагыйдҽ буларак, 10 нан 13 сҽгатькҽ кадҽр 

үткҽрелҽ. Җирлек Советы утырышы башлануның башка вакыты Җирлек Башлыгы 

тарафыннан Җирлек Советы утырышын чакыру турында карар кабул иткҽндҽ 

билгелҽнергҽ мҿмкин. Утырыш үткҽрү вакытын озайту утырышта рҽислек итүче 

тҽкъдиме буенча Җирлек Советы тарафыннан кабул ителҽ. 

 2. Утырышның кҿн тҽртибе (вакыты һҽм саны) утырыш башланганда рҽислек 

итүче тҽкъдиме буенча Җирлек Советы тарафыннан раслана.  

 3. Докладлар ҿчен вакыт рҽислек итүче тарафыннан докладчылар белҽн 

килешү буенча билгелҽнҽ, лҽкин 45 минуттан да артык түгел, ҿстҽмҽ докладлар 

ҿчен – 10 минут, докладлар һҽм карарлар проектлары буенча фикер алышуларда 

чыгыш ясау ҿчен – 5 минутка кадҽр, фикер алышуларда кабат чыгыш ясау ҿчен – 3 

минутка кадҽр, утырышларны алып бару тҽртибе, тавыш бирү мотивлары буенча 

чыгышлар ясау, сораулар, тҽкъдимнҽр, хҽбҽрлҽр һҽм белешмҽлҽр кертү ҿчен – 1 

минутка кадҽр. 

          4. Билгелҽнгҽн вакыт узгач, рҽислек итүче бу хакта чыгыш ясаучыны кисҽтҽ, 



аннары аның чыгышын ҿзҽргҽ хокуклы. 

 5. Утырышта катнашучы депутатларның күпчелеге ризалыгы белҽн яисҽ 

депутатлар каршылыклары булмаган очракта тавыш бирмичҽ генҽ рҽислек итүче 

доклад, ҿстҽмҽ доклад яисҽ чыгыш ясау ҿчен вакытны озайтырга яисҽ кыскартырга 

хокуклы. 

 6. Һҽр утырышның ахырында, гаризалар кергҽн очракта, кҿн тҽртибендҽге 

«Тҿрлесеннҽн» мҽсьҽлҽсе кысаларында белешмҽлҽр, игъланнар, мҿрҽҗҽгатьлҽр, 

гаризалар ҿчен 30 минут вакыт бирелҽ.  Ҽлеге хҽбҽрлҽр  буенча фикер алышулар 

булмый. 
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1. Докладтан һҽм ҿстҽмҽ докладтан соң Җирлек Советы утырышының кҿн 

тҽртибе буенча депутатларга докладчыга, ҿстҽмҽ докладчыга сораулар бирү 

мҿмкинлеге бирелҽ. Сораулар язма рҽвештҽ яки телдҽн бирелҽ. Җирлек Советы 

депутаты ҿчтҽн артык сорау бирҽ алмый. 

2. Кирҽк булганда, Җирлек Советы,  килгҽн депутатлар саныннан күпчелек 

тавыш белҽн сораулар бирүне туктату  һҽм доклад буенча фикер алышуларга күчү 

яки Җирлек Советы карары проектына күчү турында карар кабул итҽ. 

3. Депутат фикер алышуларда ике тапкырдан да артык чыгыш ясый алмый. 

Ҿстҽмҽ чыгыш ясау хокукы Җирлек Советы карары белҽн генҽ бирелергҽ мҿмкин. 

Чыгыш ясау хокукын башка затка тапшыру рҿхсҽт ителми. 

4. Фикер алышуларны туктату утырышта катнашучы депутатлар саныннан 

күпчелегенең ачык тавыш бирү юлы белҽн Җирлек Советы карары белҽн 

башкарыла  Фикер алышуларны туктату турындагы мҽсьҽлҽне куйганда, рҽислек 

итүче депутатларга чыгыш ясау ҿчен язылучылар саны турында хҽбҽр итҽ һҽм 

язылучыларның кайсылары чыгыш ясауны талҽп итүен ачыклый. Ҽгҽр депутат, 

фикер алышулар туктатылуга бҽйле рҽвештҽ чыгыш ясау мҿмкинлеге алмаган 

булса, Җирлек Советы утырышы беркетмҽсенҽ кушымта итеп теркҽү ҿчен, 

секретариатка үз чыгышының текстын бирҽ ала. 

5. Фикер алышулар туктатылганнан соң докладчы һҽм ҿстҽмҽ докладчы  5 

минутлык йомгаклау чыгышына хокуклы. 
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1. Җирлек Советы депутаты, катнашучы башка зат утырышта рҽислек итүче 

аңа сүз биргҽннҽн соң чыгыш ясый.  

2. Чыгыш ясау ҿчен сүз гаризалар керү тҽртибендҽ бирелҽ. Рҽислек итүчегҽ 

утырышны алып бару тҽртибе буенча искҽрмҽлҽр белдерү ҿчен, шулай ук тавышка 

куелган формулировкаларны ачыклау ҿчен,  сүз чиратсыз бирелҽ. Рҽислек итүче 

тарафыннан шулай ук тавыш бирү мотивлары буенча чыгышлар, белешмҽ, 

аңлатмалар бирү ҿчен  һҽм башка процедура мҽсьҽлҽлҽре буенча искҽрмҽ ясалырга 

мҿмкин.. 

3. Язылмыйча чираттан тыш чыгыш ясау хокукына Җирлек Башлыгы, Җирлек 

Башкарма комитеты Җитҽкчесе, утырышта рҽислек итүче ия. 
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1. Җирлек Советы утырышында Җирлек Советы депутаты үзе сүз алган кҿн 

тҽртибендҽге мҽсьҽлҽ буенча чыгыш ясарга тиеш. Җирлек Советы депутатлары 

чыгышларына комментарийлар бирергҽ,  чыгыш ясаучыларга тасвирлама бирергҽ 

беркем дҽ хокуклы түгел.   

2. Җирлек Советы утырышында чыгыш ясаучы тупас һҽм ямьсез сүзлҽр һҽм 

гамҽллҽр кылырга, законсыз һҽм кҿч куллану гамҽллҽренҽ ҿндҽргҽ тиеш түгел. 

Ҽлеге талҽплҽрне бозган очракта рҽислек итүче мондый сүзлҽргҽ, чакыруларга һҽм 

гамҽллҽргҽ юл куймау турында рҽсми кисҽтү ясый. 

3. Тҽртипне кабат бозганда, рҽислек итүче депутат чыгышын туктата. Ҽлеге 

депутат, катнашучы депутатлар саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителгҽн  

Җирлек Советы карары белҽн утырыш дҽвамында сүз алудан мҽхрүм ителергҽ 

мҿмкин. 

4. Ҽгҽр чыгыш ясаучы фикер алышына торган темадан читкҽ китсҽ, рҽислек 

итүче аны тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽ темасына кайтуга ҿндҽргҽ хокуклы. 
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Җирлек Советы депутаты булмаган утырышта катнашучы зат тарафыннан 

тупас тҽртип бозу очрагы күзҽтелгҽндҽ, рҽислек итүче күрсҽтмҽсе буенча ул зат 

утырыш залыннан  чыгарылырга мҿмкин. 
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 1. Җирлек Советының һҽр утырышында беркетмҽ, кирҽк булган очракта 

аудио-видео язма алып барыла.  

 2. Утырыш беркетмҽсендҽ түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: 

1) Җирлек  Советы утырышын үткҽрү датасы, урыны һҽм тҽртип номеры; 

2) Җирлек Советы утырышында катнашучы депутатларның  фамилиясе, исеме,    

атасының исеме күрсҽтелгҽн билгелҽнгҽн саны; 

3) Рҽислек итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазыйфасы; 

4) Җирлек Советы утырышының кҿн тҽртибе мҽсьҽлҽлҽре, Җирлек Советы 

каравына чыгарылган һҽр мҽсьҽлҽ буенча чыгыш ясаган докладчыларның,  ҿстҽмҽ 

докладчыларның фамилиялҽре, инициаллары, вазыйфалары; 

5) тавыш бирү ҿчен барлык тҽкъдимнҽрне формулировкалары һҽм барлык тавыш 

бирү нҽтиҗҽлҽре, «яклы», «каршы» тавыш биргҽн депутатлар санын яисҽ тыелып 

калган депутатлар санын күрсҽтеп, ҽ исемле тавыш бирү уздырганда – шулай ук 

депутатларның фамилиялҽрен һҽм инициалларын күрсҽтеп. 

          3. Беркетмҽгҽ  Җирлек Советы кабул иткҽн актларның тулы текстлары, 

карарлар проектлары һҽм башка материаллар, чыгышлар текстлары яки  утырыш 

барышында секретариатка депутатлар һҽм чыгыш ясаучылар тарафыннан 

тапшырылган башка материаллар кушымта итеп бирелҽ. 

 4. Җирлек Советы утырышы беркетмҽсе Җирлек Советы утырышы 

тҽмамланганнан соң ун кҿн дҽвамында рҽсмилҽштерелҽ, секретариат ҽгъзалары 

тарафыннан визалана һҽм Җирлек Башлыгы тарафыннан имзалана.  

 5. Беркетмҽ ике нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерелҽ. Беренчесе билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

архивка тапшырыла. Беркетмҽнең икенче нҿсхҽсе Җирлек Советы аппаратында 

була һҽм Җирлек Советы депутатларына, Җирлек халкына аларның үтенече буенча 



танышу ҿчен бирелҽ. 

 

6 бүлек. Тавыш бирү һәм карарлар кабул итү тәртибе 
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1.  Җирлек Советы карарлары, кагыйдҽ буларак, ачык тавыш бирү юлы белҽн 

кабул ителҽ. 

2. Законнар, муниципаль берҽмлек Уставы һҽм ҽлеге Регламентта каралган 

очракларда, шулай ук Җирлек Советы карары буенча яшерен тавыш бирү үткҽрелҽ. 

3. Җирлек Советы карары буенча исемле тавыш бирү үткҽрелергҽ мҿмкин. 

Исемле тавыш бирү кадрлар мҽсьҽлҽсе буенча үткҽрелҽ алмый. 

4. Депутат тавыш бирү хокукын шҽхсҽн үзе гамҽлгҽ ашырырга тиеш. Тавыш 

бирү вакытында булмаган депутат тавыш бирү ҿчен бирелгҽн вакытка кадҽр һҽм 

аннан соң, шул исҽптҽн язма рҽвештҽ дҽ, үз тавышын бирергҽ хокуклы түгел. 
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1. Ачык тавыш бирү уздырганда тавышларны санауны секретариат алып бара. 

2. Тавыш бирү башланыр алдыннан рҽислек итүче тавышка куела торган 

тҽкъдимнҽрнең саны турында хҽбҽр итҽ, аларның формулировкаларын һҽм тавышка 

куела торган эзлеклелеген тҿгҽллҽштерҽ, карар кабул ителергҽ мҿмкин булган 

тавышларның саны турында искҽ тҿшерҽ. 

3. Бер яки ике тҽкъдим буенча тавыш биргҽндҽ һҽр депутат үз тавышын  бер 

тапкыр бирергҽ хокуклы: тҽкъдим “яклы" яки "каршы", шулай ук тавыш бирүдҽн 

тыелып тора ала. Ҽлеге Регламент буенча депутатларның тиешле саны тавыш 

биргҽндҽ, тҽкъдим кабул ителгҽн санала. 

4. Ҽгҽр бер мҽсьҽлҽ буенча икедҽн артык тҽкъдим тавышка  кертелсҽ, һҽр 

депутат һҽр тҽкъдимгҽ "яклы" яисҽ "каршы" тавыш бирергҽ, шулай ук телҽсҽ кайсы 

тҽкъдим буенча тавыш бирүдҽн (рейтинглы тавыш бирү) тыелып торырга хокуклы. 

Иң күп тавыш җыйган ике тҽкъдим, ҽлеге статьяның ҿченче ҿлешендҽ каралган 

тҽртиптҽ, кабат тавышка куела. Бер тҽкъдим дҽ ҽлеге Регламент буенча карар кабул 

итү ҿчен кирҽкле тавышлар санын җыймаса, рҽислек итүче тҽкъдиме белҽн, яңа 

карар проектын эшлҽү ҿчен, депутат килештерү комиссиясе тҿзелҽ. 

5. Тавыш бирү тҽмамланганнан соң, утырышта рҽислек итүче аның 

нҽтиҗҽлҽрен игълан итҽ. Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре Җирлек Советы утырышы 

беркетмҽсенҽ кертелҽ. 
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1. Яшерен тавыш бирү уздыру һҽм аның нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү ҿчен Җирлек 

Советы депутатлар арасыннан хисап комиссиясен сайлый. Хисап комиссиясенҽ 

кандидатуралары сайланучы органнар составына яки сайланучы вазыйфаларга 

тҽкъдим ителүче депутатлар керҽ алмый. 

2. Хисап комиссиясе үз составыннан комиссия рҽисен һҽм секретарен сайлый 

һҽм бу хакта беркетмҽ тҿзелҽ. 

3. Комиссия карарлары аның ҽгъзаларының күпчелек тавышы белҽн кабул 

ителҽ һҽм комиссия рҽисе һҽм секретаре кул куя торган беркетмҽлҽр белҽн 



рҽсмилҽштерелҽ. 

4. Тавыш бирү ҿчен бюллетеньнҽр хисап комиссиясе контрольлегендҽ  үзе 

билгелҽгҽн формада һҽм билгеле бер күлҽмдҽ ҽзерлҽнҽ. Бюллетеньнҽрдҽ тавыш 

бирү ҿчен кирҽкле мҽгълүмат булырга тиеш. Карарлар проектлары буенча тавыш 

бирү ҿчен бюллетеньнҽрдҽ яисҽ сайлау вазыйфасына бердҽнбер кандидатура 

булганда "яклы" һҽм "каршы" сүзлҽре торырга тиеш. 

5. Тавыш бирү вакыты һҽм урыны, аны уздыру тҽртибе хисап комиссиясе 

тарафыннан ҽлеге Регламент нигезендҽ билгелҽнҽ һҽм комиссия рҽисе тарафыннан 

игълан ителҽ. 

6. Тавыш бирүне уздыру ҿчен комиссия утырышта катнашкан һҽр депутатка 

тавыш бирү ҿчен бер бюллетень бирҽ. 

7. Бюллетеньне тутыру бюллетеньдҽ депутат тавыш бирҽ торган кандидатның 

фамилиясен, ҽ карар проекты буенча бюллетеньдҽ (карар варианты) яисҽ бер 

кандидатуралы булганда тҽкъдим ителҽ торган карарлар яисҽ кандидатның 

фамилиясе вариантлары янында "яклы" яисҽ "каршы" сүзлҽрен кую юлы белҽн 

башкарыла. "Яклы" сүзен дҽ, "каршы" сүзен дҽ,кандидатларның барысының 

фамилиясен сызу  шулай ук тутырылмаган бюллетень  тавыш бирүдҽн тыелу булып 

санала. 

8. Тавыш бирү ҿчен бюллетень тавыш бирү кабинасында тутырыла һҽм тавыш 

бирү ҿчен куелган урнага тҿшерелҽ. 

9. Тавыш бирү тҽмамланганнан соң, хисап комиссиясе урнаны ача, гамҽлдҽге 

һҽм гамҽлдҽ булмаган бюллетеньнҽр санын билгели һҽм тҽкъдимгҽ каршы яисҽ 

яклап бирелгҽн тавышларны санауны башкара. Тавышларны  санаганда Җирлек 

Советы депутатлары катнаша ала. 

10. Тиешле формада булмаган бюллетеньнҽр, ҽ вазыйфаи затны сайлаганда 

бер вазыйфага ике яки аннан күбрҽк кандидатның фамилиялҽре калган 

бюллетеньнҽр гамҽлдҽ түгел дип санала. 

11. Яшерен тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре турында хисап комиссиясе беркетмҽ тҿзи, 

ул  барлык хисап комиссиясе ҽгъзалары тарафыннан имзалана һҽм Җирлек Советы 

утырышында укыла. Хисап комиссиясе доклады буенча Җирлек Советы ачык 

тавыш бирү юлы белҽн яшерен тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен раслау турында карар 

кабул итҽ. 
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1. Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ биштҽн 

бере талҽбе буенча исемле тавыш бирү үткҽрелҽ.  

2. Исемле тавыш бирү үткҽрү һҽм аның нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү ҿчен Җирлек 

Советы депутатлар арасыннан хисап комиссиясен сайлый.  

3. Җирлек Советы утырышында яшерен һҽм исемле тавыш бирү үткҽрелгҽндҽ, 

Җирлек Советы аларны оештыруны бер хисап комиссиясе составына йҿкли ала. 

4. Исемле тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре беркетмҽгҽ кертү ҿчен секретариатка 

бирелҽ һҽм Җирлек Советы утырышында игълан ителҽ, шулай ук массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларында басылып чыга.. 
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           Шул ук мҽсьҽлҽ буенча кабат тавыш бирү Җирлек Советының ҽлеге мҽсьҽлҽ 

буенча карар кабул итү ҿчен кирҽкле шундый ук күпчелек тавыш белҽн кабул 

ителгҽн карары буенча рҿхсҽт ителҽ. Моның ҿчен тавышларны санаганда хаталар, 

мҽсьҽлҽне тавышка куйганда аңлашылмаучанлык, ҽлеге Регламентның башкача 

үтҽлмҽве нигез булырга мҿмкин. 
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          1. Процедура мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар, ҽлеге Регламентта башкача 

билгелҽнмҽгҽн булса, утырышта катнашкан Җирлек Советы депутатлары саныннан 

күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ  һҽм утырыш беркетмҽсендҽ чагылдырыла.  

          2. Процедура мҽсьҽлҽлҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 

1) утырышның кҿн тҽртибе проектына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында; 

2 )утырышның кҿн тҽртибен раслау турында; 

3)утырышның кҿн тҽртибенҽ яңа мҽсьҽлҽ ҿстҽү турында ; 

4) Җирлек Советы утырышы секретариатын һҽм башка органнарын сайлау турында; 

5) утырышны берничҽ этапта үткҽрү турында; 

6) утырыштагы тҽнҽфес, утырышны күчерү яки ябу турында; 

7) чыгыш ясау ҿчен ҿстҽмҽ вакыт бирү турында; 

8) утырышның кҿн тҽртибенҽ куелган мҽсьҽлҽ буенча фикер алышуларны күчерү 

яисҽ туктату турында; 

9) утырышның кҿн тҽртибе мҽсьҽлҽлҽренҽ күчү (кире кайту) туында; 

10)тиешле комитет яки Җирлек Советы комиссиясе каравына сорау кертү турында; 

11) фикер алышмыйча гына тавыш бирү турында; 

12) хокукый актлар проектларына тҿзҽтмҽлҽрне кабул итү яисҽ кире кагу турында; 

13) ябык утырыш үткҽрү турында; 

14) утырышта рҽислек итүче функциялҽрен тапшыру турында; 

15) Җирлек Советы тарафыннан каралган карарлар проектлары һҽм башка 

мҽсьҽлҽлҽр буенча кирҽкле белешмҽлҽр һҽм бҽялҽмҽлҽр бирү ҿчен затларны 

 16) утырышка чакыру турында; 

утырышта катнашучыларга бирелҽ торган мҽгълүматны, белешмҽлҽрне игътибарга 

алу турында; 

17) тавыш бирүне уздыру ысулын үзгҽртү турында; 

18) ҿстҽмҽ теркҽү үткҽрү турында; 

19) тавышларны яңадан исҽплҽү турында; 

20) Җирлек Советы утырышын үткҽрү вакытын озайту турында; 

21) депутат (депутатлар) мҿрҽҗҽгатендҽ булган сорауларга җаваплар ҿчен вазыйфаи 

затны утырышка чакыру турында; 

22) Җирлек Башкарма комитетының үз эшчҽнлеге турында чираттан тыш хисап 

бирүе хакында; 

23) карарлары  ҽлеге Регламент нигезендҽ  Җирлек Советы утырышында катнашкан 

депутатларның  саныннан чагыштырмача күпчелек тавыш белҽн кабул ителгҽн 

башка мҽсьҽлҽлҽр 

 

 

 



7 бүлек. Җирлек Советының хокукый актлары 
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 1. Җирлек Советы, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары 

һҽм Җирлек Уставы белҽн билгелҽнгҽн компетенциясе кысаларында, норматив һҽм 

башка хокукый актлар, шулай ук гаризалар, мҿрҽҗҽгатьлҽр, декларациялҽр кабул 

итҽ. 

          2. Норматив-хокукый актлар, шулай ук норматив-хокукый булмаган актлар 

Җирлек Советы карарлары рҽвешендҽ кабул ителҽ. 

          3. Җирлек Советының хокукый актлары кҿн тҽртибенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽ 

кысаларында кабул ителҽ. 

4. Җирлек Советының хокукый актлары, шулай ук Җирлек Советы 

тарафыннан кабул ителгҽн гаризалар, мҿрҽҗҽгатьлҽр, декларациялҽр кабул ителгҽн 

кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ Җирлек Башлыгы тарафыннан имзалана һҽм Җирлек 

Уставында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ халыкка җиткерелҽ. 
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          Процедура мҽсьҽлҽлҽре буенча Җирлек Советы тарафыннан кабул ителгҽн 

карарлар аерым акт белҽн рҽсмилҽштерелми. Ҽлеге карарлар Җирлек Советы 

утырышы беркетмҽсендҽ чагылдырыла һҽм, кирҽк булганда, Җирлек Башлыгы кул 

куйган беркетмҽдҽн ҿземтҽлҽр белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

 

8 бүлек. Җирлек Советы тарафыннан 

норматив хокукый актларны кабул итү тәртибе 
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1. Норматив хокукый актлар проектлары Җирлек Советына Җирлек Советы 

депутатлары, Җирлек Башлыгы, Җирлек Башкарма комитеты Җитҽкчесе, 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары, гражданнарның инициатив 

тҿркемнҽре, шулай ук Җирлек Уставында билгелҽнгҽн хокук чыгару 

инициативасының башка субъектлары тарафыннан кертелҽ ала. 

2 Норматив хокукый акт проектын керткҽндҽ, Җирлек Советына  

түбҽндҽгелҽр тҽкъдим ителергҽ тиеш:  

1) норматив хокукый акт проектының тексты; 

2) ҽлеге норматив хокукый актны кабул итүнең максатка ярашлыгын 

нигезлҽгҽн аңлатма язуы; 

3) финанс-икътисадый нигезлҽү (гамҽлгҽ ашыру җирле бюджеттан матди 

чыгымнар талҽп итҽ торган норматив хокукый акт проекты кертелгҽн очракта); 

4)  Җирлек Советының гамҽлдҽн чыгару, үзгҽрешлҽр, ҿстҽмҽлҽр кертү яки 

ҽлеге проектны кабул итүне талҽп  итҽ торган хокукый актлары исемлеге.   

          3. Норматив хокукый акт проекты һҽм аңа кушып бирелҽ торган материаллар 

Җирлек Башлыгы исеменҽ язма рҽвештҽ җибҽрелҽ. 

 

 

 



47 статья   

1. Норматив хокукый акт проекты һҽм аңа кушып бирелҽ торган материаллар 

Җирлек Советы аппараты тарафыннан проект Җирлек Советына кергҽн кҿнне  

теркҽлҽ. 

2. Җирлек Башлыгы,  теркҽгҽн кҿннҽн соң бер тҽүлек эчендҽ,  Җирлек Советы 

аппараты белҽн берлектҽ алдан карау һҽм проект буенча бҽялҽмҽ ҽзерлҽү ҿчен, 

карамагында тҽкъдим ителҽ торган мҽсьҽлҽ булган Җирлек Советы комитетына 

(алга таба – баш комитет) кушып бирелгҽн материаллары белҽн бергҽ норматив 

хокукый акт проектын җибҽрҽ.  

3. Җирлек башлыгы, тиешле даими комиссия тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алып, 

проектны карауга ҽзерлҽү вакытын билгели, ул, кагыйдҽ буларак, бер айдан артып 

китҽ алмый. 

4. Ҽгҽр тҽкъдим ителгҽн норматив хокукый акт проекты ҽлеге Регламент 

талҽплҽренҽ җавап бирми яисҽ аның буенча ҽлеге Регламентның 48 статьясында 

күрсҽтелгҽн кирҽкле материаллар тапшырылмаган булса, ҽлеге проект Җирлек 

Башлыгы тарафыннан, проектка карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне үтҽү ҿчен, кире 

кайтарылырга мҿмкин. 

5. Җирлек Советы тарафыннан беренче укылышта аны караганчы, норматив 

хокукый акт проекты буенча Җирлек Советы тарафыннан расланган ачык 

тыңлаулар турында Нигезлҽмҽ һҽм Җирлек Уставында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

үткҽрелҽ торган ачык тыңлаулар билгелҽнергҽ мҿмкин. 

 

Статья 48  

 

1. Тиешле даими комиссиядҽ норматив хокукый акт проектын карау, проект 

буенча бҽялҽмҽ ҽзерлҽү тҽртибе комиссия тарафыннан ҽлеге Регламент нигезендҽ 

мҿстҽкыйль билгелҽнҽ.  

2. Проектлар ҿстендҽ эшлҽү ҿчен, даими комиссия проект инициаторы яисҽ 

аның вҽкиллҽре катнашырга хокуклы эшче тҿркемнҽр тҿзи ала.  

3. Норматив хокукый актларның альтернатив проектлары тҿп проект белҽн 

даими комиссия тарафыннан  бер үк вакытта карала. 

4. Кирҽк булганда, норматив хокукый акт проекты даими комиссия 

тарафыннан экспертизага җибҽрелергҽ мҿмкин, алар буенча Җирлек Башкарма 

комитеты бҽялҽмҽсе, дҽүлҽт органнары фикере соратылырга мҿмкин. 

5. Норматив хокукый акт проектын беренче укылышта кабул иткҽнгҽ кадҽр 

проектны керткҽн хокук чыгару инициативасы субъекты түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:  

1) тиешле комиссия тҽкъдиме буенча проектның текстын үзгҽртергҽ;  

2) тиешле комиссия тҽкъдиме буенча яисҽ үз инициативасы белҽн кертелгҽн 

проектны язма гариза нигезендҽ кире алырга. 

6. Норматив хокукый акт проектын даими комиссиядҽ тикшерү, проект 

керткҽн хокук чыгару инициативасы субъекты вҽкилен чакырып, ачыктан-ачык 

үткҽрелҽ. 

7. Комссия эшендҽ катнашмаган даими комиссия ҽгъзасы комиссиягҽ 

каралырга тиешле үз искҽрмҽлҽрен һҽм тҽкъдимнҽрен җибҽрергҽ хокуклы. 

Комисиянең карау нҽтиҗҽлҽре турында искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽрне  телдҽн ҽлеге  

искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽрне юллаган Җирлек Советы депутатларына җиткерҽлҽр.  



8. Тиешле комиссия ҽгъзалары булмаган Җирлек Советы депутатлары, хокук 

чыгару инициативасы субъектлары вҽкиллҽре, Җирлек Башкарма комитеты, дҽүлҽт 

органнары, бҽялҽмҽлҽр, тасвирламалар, тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр бирү ҿчен 

норматив хокукый акт проекты җибҽрелгҽн  башка оешмалар  вҽкиллҽре даими 

комиссия утырышларында ҽлеге проект буенча фикер алышканда тавыш бирү 

хокукы белҽн катнашырга хокуклы. 

9. Тиешле даими комиссия Җирлек Башлыгына  норматив хокукый акт 

проектын алдан карау нҽтиҗҽлҽре буенча комиссиянең ҽлеге проект буенча Җирлек 

Советы тарафыннан проектны кабул итү яисҽ кире кагу турында  дҽлиллҽнгҽн 

тҽкъдимен үз эченҽ алган бҽялҽмҽсен тҽкъдим итҽ.  Тиешле даими комиссия 

бҽялҽмҽ белҽн бергҽ ҽлеге проект буенча Җирлек Советы карары проектын тҽкъдим 

итҽ. 

10. Җирлек Башлыгына кергҽн норматив хокукый акт проекты Җирлек 

прокурорына алдан, Җирлек Советы утырышы үткҽрелгҽнче  җибҽрелҽ. 

11. Җирлек Советы тарафыннан карауга ҽзерлҽнгҽн норматив хокукый акт 

проекты Җирлек Башлыгы тарафыннан Җирлек Советының алдагы утырышының 

кҿн тҽртибенҽ кертелҽ. 

 

49 статья  

1. Гражданнарның хокук чыгару инициативасын гамҽлгҽ ашыру тҽртибендҽ 

кертелгҽн норматив хокукый акт проекты Җирлек Советы тарафыннан аның ачык 

утырышында кертелгҽннҽн соң ҿч ай эчендҽ каралырга тиеш. 

2. Норматив хокукый акт проектын керткҽн гражданнарның инициатив 

тҿркеме вҽкиллҽре, ҽлеге Регламент нигезендҽ үзлҽре керткҽн проектны карау 

вакыты һҽм урыны турында алдан хҽбҽр ителҽ, алар комитет, Җирлек Советы 

утырышларында ҽлеге проект буенча фикер алышканда катнашырга һҽм аның 

буенча үз позициясен белдерергҽ хокуклы. 

3. Ҽгҽр гражданнарның хокук чыгару инициативасын гамҽлгҽ ашыру 

тҽртибендҽ кертелгҽн норматив хокукый акт проектын караганда, Җирлек Советы 

тарафыннан гражданнарның тиешле инициативалы тҿркеме вҽкиле юк икҽн, 

проектны карау Җирлек Советының икенче утырышына күчерелҽ. Ҽгҽр Җирлек 

Советы утырышында проектны кабат караганда  ҽлеге вҽкиллҽр янҽ юк икҽн, ҽлеге 

норматив хокукый акт проекты Җирлек Советы тарафыннан күрсҽтелгҽн вҽкиллҽр 

катнашуыннан тыш каралырга мҿмкин. Мондый очракта проект турында фикер 

алышу баш комитет вҽкиле докладыннан башлана. 

 

50 статья  

1. Җирлек Советында норматив хокукый актлар проектларын карау, Җирлек 

Советы тарафыннан конкрет проектка карата башка карар кабул ителмҽсҽ, ике 

укылышта гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Җирлек Советының норматив хокукый актлары, кагыйдҽ буларак, 

түбҽндҽге процедура буенча кабул ителҽ: 

1) проектны тикшерү; 

2) проектны нигез итеп кабул итү; 

3) тҿзҽтмҽлҽр кертү; 

4) хокукый актны тулаем  кабул итү. 



 

51 статья  

1. Норматив хокукый акт проектын беренче укылышта карау хокук чыгару 

инициативасы субъекты яисҽ аның вҽкиленең нотыгыннан һҽм, кагыйдҽ буларак, 

тиешле даими комиссиянең ҿстҽмҽ докладыннан башлана. 

2. Проектны караганда, Җирлек Советы депутатларының, Җирлек Башкарма 

комитеты Җитҽкчесенең, экспертларның һҽм фикер алышуда катнашу ҿчен 

чакырылган башка затларның тҽкъдимнҽре һҽм искҽрмҽлҽре тыңлана. 

3. Фикер алышулардан соң, проект буенча Җирлек Советы түбҽндҽге 

карарларның берсен кабул итҽ: 

- проектны беренче укылышта кабул итҽргҽ, 

- проектны кире кагарга. 

4. Проект беренче укылышта кабул ителгҽн дип аның ҿчен Җирлек Советы 

депутатларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелеге тавыш биргҽндҽ санала. Ҽгҽр 

тавыш бирү йомгаклары буенча проектны беренче укылышта кабул итү турында 

тҽкъдим кирҽкле тавышлар санын җыймаса, ул ҿстҽмҽ тавыш бирмичҽ генҽ кире 

кагылган дип санала, яисҽ Җирлек Советы ҽлеге проектны эшлҽп бетерергҽ җибҽрү 

турында карар кабул итҽргҽ мҿмкин. Проект буенча карар  ҿстҽмҽ тавыш бирмичҽ 

генҽ Җирлек Советының тиешле акты белҽн рҽсмилҽштерелҽ.  

5. Җирлек Советының норматив хокукый акт проектын беренче укылышта 

кабул итү турында карарында проектка тҿзҽтмҽлҽр кертү срогы билгелҽнҽ, тиешле 

даими комиссия күрсҽтелҽ, аңа тҿзҽтмҽлҽр карау йҿклҽнҽ һҽм проектны икенче 

укылышта карауга кертү срогы билгелҽнҽ. 

6. Җирлек Советы беренче укылышта кабул ителгҽн проектны халыкка фикер 

алышуга һҽм (яки) ачык тыңлауларга кую турында карар кабул итҽргҽ мҿмкин. 

Законнар, Җирлек Уставы  нигезендҽ ачык тыңлаулар үткҽрү мҽҗбүри, ҽ норматив 

хокукый акт проекты буенча аны беренче укылышта караганчы Җирлек Советы 

тарафыннан ачык тыңлаулар үткҽрелмҽгҽн очракларда, Җирлек Советы яки Җирлек 

Башлыгы ҽлеге проект буенча ачык тыңлаулар билгелҽү турында карар кабул итҽ. 

7. Бер үк мҽсьҽлҽ буенча альтернатив проектлар керткҽндҽ, Җирлек Советы 

аларны беренче укылыш барышында бер үк вакытта карый һҽм алга таба эш ҿчен 

аларның кайсысын нигез итеп алу турында карар кабул итҽ, бу шулай ук  башка 

проектларны кире кагуны аңлата. Кире кагылган проектлар тулаем алганда да, 

ҿлешлҽп тҽ Җирлек Советына беренче укылышта кабул ителгҽн проект буенча 

соңгы карар кабул ителгҽнчегҽ кадҽр кабат кертелҽ алмый.  

8. Проектны Җирлек Советы карары белҽн эшлҽп бетерүгҽ җибҽргҽн очракта,  

эшлҽнеп беткҽн Җирлек Советында карау ҿчен тапшыру срогы билгелҽнҽ. 

 

Статья 52  

1. Проектка тҿзҽтмҽлҽр проектның аерым нигезлҽмҽлҽре редакциясенең 



үзгҽрүе рҽвешендҽ яисҽ проектны конкрет сүзлҽр, пунктлар, ҿлешлҽр, статьялар һҽм 

башка нигезлҽмҽлҽр белҽн тулыландыру рҽвешендҽ яки проектның конкрет 

нигезлҽмҽлҽрен тҿшереп калдыру турындагы тҽкъдимнҽр рҽвешендҽ язма рҽвештҽ 

хокук чыгару инициативасы субъекты тарафыннан тиешле даими комиссиягҽ 

кертелҽ. 

2. Норматив хокукый акт проектына тҿзҽтмҽлҽр тиешле даими комиссия 

утырышында каралырга тиеш, аның утырышы вакыты турында проектны керткҽн 

хокук чыгару инициативасы субъектына яисҽ аның вҽкиленҽ хҽбҽр ителҽ. 

Тҿзҽтмҽлҽр таблицасы күрсҽтелгҽн затларга комиссиядҽ каралганчы алдан, бер 

атнадан да соңга калмыйча җибҽрелҽ. 

4. Тиешле даими комиссия утырышында тҿзҽтмҽлҽрне караганда хокук 

чыгару инициативасы субъектлары яисҽ аларның вҽкиллҽре тавыш бирү хокукы 

белҽн катнашырга хокуклы. Тҿзҽтмҽлҽр керткҽн хокук чыгару инициативасы 

субъекты яисҽ аның вҽкиле комиссиядҽ фикер алышу барышында кертелгҽн 

тҿзҽтмҽлҽр редакциясен нигезлҽргҽ һҽм тҿгҽллҽштерергҽ яисҽ аларны комиссиядҽн 

караудан тҿшереп калдырырга хокуклы. 

5. Фикер алышу нҽтиҗҽлҽре буенча тиешле даими комиссия тҿзҽтмҽ белҽн 

килешергҽ һҽм аны норматив хокукый акт проекты текстына кертергҽ яки аны кире 

кагарга тҽкъдим итҽргҽ мҿмкин. 

          6. Норматив хокукый акт проекты даими комиссия утырышында каралганнан 

соң, Җирлек Советы тарафыннан икенче укылышта каралырга тиешле проектлар 

исемлегенҽ кертү ҿчен, кире кагуга тҽкъдим ителгҽн тҿзҽтмҽлҽр таблицасы һҽм 

комиссия тарафыннан хупланган тҿзҽтмҽлҽр таблицасы белҽн бергҽ Җирлек 

Башлыгына җибҽрелҽ. 

 

53 статья   

1. Җирлек Советында норматив хокукый акт проектының икенче укылышы 

башында тиешле даими комиссиянең рҽисе яисҽ вҽкиле доклад белҽн чыгыш ясый.  

2. Докладчы кергҽн тҿзҽтмҽлҽр, бҽялҽмҽлҽр һҽм аларны карап тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре турында игълан итҽ.  

3. Рҽислек итүче Җирлек Советы депутатларының яисҽ хокук чыгару 

инициативасының башка субъектларының яки аларның вҽкиллҽренең тиешле 

комиссия тарафыннан хупланган һҽм икенче укылышта карала торган проект 

текстына кертү ҿчен тҽкъдим ителҽ торган тҿзҽтмҽлҽргҽ каршылыклары бармы-

юкмы икҽнлеген ачыклый. Каршылыклар булмаса, рҽислек итүче тиешле даими 

комиссия тарафыннан хупланган тҿзҽтмҽлҽрне тулаем кабул итү турындагы 

мҽсьҽлҽне тавышка куя. Хупланган һҽм тиешле даими комиссия тарафыннан кабул 

итүгҽ тҽкъдим ителгҽн тҿзҽтмҽлҽр арасыннан проект текстына кертүгҽ  

каршылыклар булса, рҽислек итүче башта даими комиссия тарафыннан хупланган 

һҽм каршылыклар булмаган тҿзҽтмҽлҽрне кабул итү турындагы мҽсьҽлҽне, аннары 

каршылыклары булган һҽр тҿзҽтмҽне аерым тавышка куя. Тҿзҽтмҽ авторы, тиешле 

даими комиссия вҽкиле, шулай ук Җирлек Советы депутаты яки хокук чыгару 

инициативасының башка субъекты яки аның каршылыклары булган вҽкиле 

чыгышларында үз позициялҽрен нигезли алалар. Шуннан соң тиешле тҿзҽтмҽне 

кабул итү турындагы мҽсьҽлҽ тавышка куела.  

4. Ҽгҽр проектның бер үк нигезлҽмҽсенҽ берничҽ тҿзҽтмҽ кертергҽ тҽкъдим 



ителсҽ, башта аларны кабул итү яки кире кагу башка тҿзҽтмҽлҽр турындагы 

мҽсьҽлҽне хҽл итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк темалар буенча  булганнары турында 

фикер алышына һҽм тавышка куела. 

5. Тҿзҽтмҽлҽрне (тҿзҽтмҽлҽр) кабул итү турындагы карар Җирлек Советы 

депутатларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. Ҽгҽр 

тавыш бирү йомгаклары буенча мондый тҽкъдим тиешле тавышлар санын җыймаса, 

тҿзҽтмҽ ҿстҽмҽ тавыш бирмичҽ генҽ кире кагылган дип санала.  

6. Аннан соң Җирлек Советы даими комиссия тарафыннан тҽкъдим ителгҽн 

тҿзҽтмҽлҽрне карауга күчҽ. Рҽислек итүче Җирлек Советы депутатларының яки 

хокук чыгару инициативасының башка субъектларының яисҽ аларның Җирлек 

Советы утырышында катнашучы  вҽкиллҽренең тиешле даими комиссия 

тҽкъдимнҽренҽ  каршылыклары булу-булмавын ачыклый. Ҽгҽр каршылыклар 

булмаса, кире кагу ҿчен тҽкъдим ителгҽн барлык тҿзҽтмҽлҽр (ҽгҽр каршылыклар 

булса - кире кагуга каршылыклар булмаган тҿзҽтмҽлҽр) кире кагу ҿчен тавышка 

куела. Тҿзҽтмҽлҽрне кире кагу турындагы карар Җирлек Советы депутатларының 

билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. 

7. Ҽгҽр  Җирлек Советы тҿзҽтмҽлҽрнең кире кагылуы турында тиешле даими 

комиссия фикере белҽн килешсҽ, Рҽислек итүче тҿзҽтмҽлҽр авторларының кире 

кагуларына  каршылыклар булган тҿзҽтмҽлҽрне тавышка куя. Тҿзҽтмҽ авторы һҽм 

даими комиссия вҽкиле үз позициялҽрен чыгышларда нигезли ала. Шуннан соң 

тҿзҽтмҽне кабул итү турындагы тҽкъдим тавышка куела. 

8. Ҽгҽр даими комиссия тарафыннан кире кагу ҿчен тҽкъдим ителҽ торган 

тҿзҽтмҽлҽр таблицасына тавыш биргҽндҽ, Җирлек Советы даими комиссия 

тҽкъдиме белҽн килешмҽсҽ, Рҽислек итүче тҿзҽтмҽлҽрнең һҽркайсын аерым 

тавышка куя. Тҿзҽтмҽ авторы һҽм даими комиссия вҽкиле үз позициялҽрен 

чыгышларда нигезли ала. Шуннан соң тҿзҽтмҽне кабул итү турындагы тҽкъдим 

тавышка куела. 

9. Тҿзҽтмҽлҽр буенча тавыш бирү тҽмамлангач, Рҽислек итүче норматив 

хокукый акт проектын тулаем кабул итү турындагы тҽкъдимне тавышка куя. 

Җирлек Советының норматив хокукый акты, ҽгҽр аның ҿчен Җирлек Советы 

депутатларының күпчелеге тавыш бирсҽ, кабул ителгҽн дип санала.  

10. Ҽгҽр тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре буенча проектны кабул итү турында тҽкъдим 

тиешле тавышлар санын җыймаса, бу проект тиешле даими комиссиягҽ эшлҽп 

бетерү ҿчен кире кайтарыла яисҽ Җирлек Советы проектны кире кагу турында 

карар кабул итҽргҽ мҿмкин. Проектны эшлҽп бетерү ҿчен кире кайтарганда, Җирлек 

Советы, икенче укылышта кабул ителгҽн тҿзҽтмҽлҽрне исҽпкҽ алып, ҽлеге проектка 

кабат тҿзҽтмҽлҽр кертү ҿчен срок билгелҽргҽ мҿмкин. 

11. Кирҽк булганда, утырышта катнашкан депутатлар саныннан күпчелек 

тавыш белҽн кабул ителгҽн Җирлек Советы карары буенча тулаем норматив 

хокукый акт проектын кабул итү турында тавыш бирү кичектерелергҽ мҿмкин, ҽ 

проект Җирлек Советы билгелҽгҽн эчке юридик каршылыкларны бетерү, проект 

нигезлҽмҽлҽренең үзара дҿрес бҽйлҽнешлҽрен билгелҽү һҽм лингвистик талҽплҽргҽ 

туры килүен билгелҽү ҿчен тиешле даими комиссиягҽ җибҽрелергҽ мҿмкин. 

12. Җирлек Советы кабул иткҽн норматив хокукый актлар, Җирлек Башлыгы 

кул куйган кҿннҽн соң 3 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, Район прокурорына җибҽрелҽ. 

 



9 бүлек.  Җирлек Уставы проектларын һәм  Җирлек Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында карарларны карау үзенчәлекләре 
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1. Җирлек Уставы проекты, Җирлек Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 

кертү турында Җирлек Советы карары проекты  Җирлек Советына Җирлек 

Башлыгы, Җирлек Советы депутатлары Җирлек Башкарма комитеты Җитҽкчесе, 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары, инициативалы тҿркем гражданнары 

тарафыннан кертелергҽ мҿмкин. 

2. Җирлек Уставы проектларын карау яки Җирлек Уставына үзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертү турындагы карар Җирлек Советы утырышларында, ҽлеге 

Регламентта каралган тҽртиптҽ, кимендҽ ике укылышта гамҽлгҽ ашырыла.  

3. Җирлек Уставы проектын, Уставка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү 

турында карар проектын ҽзерлҽү ҿчен, Җирлек Советы депутатларының 

билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителгҽн Җирлек Советы карары 

белҽн махсус комиссия тҿзелергҽ мҿмкин. Ҽлеге комиссия эшендҽ катнашу ҿчен 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары белгечлҽр, экспертлар 

чакырырга мҿмкин. 

4. Җирлек Уставы, Җирлек Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү 

турындагы карар күпчелек тавыш белҽн Җирлек Советы депутатларының 

билгелҽнгҽн саныннан ҿчтҽн ике ҿлеше белҽн кабул ителҽ. 
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Беренче укылышта кабул ителгҽн Җирлек Уставы проекты, Җирлек Уставына 

үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турындагы карар проекты, Җирлек Уставын кабул 

итү турындагы мҽсьҽлҽне карап тикшерелҽсе кҿнгҽ кадҽр 30 кҿннҽн дҽ соңга 

калмыйча, Җирлек Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү, бер үк вакытта ҽлеге 

Устав проекты, Җирлек Советы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу 

тҽртибе  рҽсми бастырып чыгарылырга (халыкка игълан ителергҽ, шулай ук аның 

турында фикер алышуларда гражданнарның катнашу тҽртибе рҽсми бастырып 

чыгарылырга (халыкка игълан ителергҽ) тиеш. 
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Җирлек Уставы проекты, Җирлек Советының Уставка үзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертү турында карары буенча Җирлек Советы утырышының беренче 

укылышында карауга керткҽнче ачык тыңлаулар үткҽрелҽ. 
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         1. Устав проектларына тҿзҽтмҽлҽр һҽм Уставка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр  

кертү һҽркайсы аерым тикшерелҽ һҽм тавышка куела. Тҿзҽтмҽ Җирлек Советы 

депутатларының билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ ҿчтҽн икесе тавыш биргҽндҽ кабул 

ителҽ. 

         2. Җирлек Уставы проекты тексты яки Җирлек Уставына үзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертү һҽм булган юридик каршылыкларны бетерү турында карар 



проекты тикшерелгҽннҽн соң Җирлек Уставы проектын кабул итү яки Җирлек 

Уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында Җирлек Советы карары икенче 

укылышта Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ ҿчтҽн 

икесе тавышы белҽн кабул ителҽ. 

 

10 бүлек. Җирлек Советы тарафыннан башка карарлар кабул итү 

тәртибе 
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1. Җирлек Советы Җирлек Советы карарлары рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелҽ 

торган норматив булмаган актларны түбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча кабул итҽ: 

1) Җирлек Башлыгын сайлау, Җирлек Башлыгы урынбасарын сайлау һҽм 

вазыйфасыннан азат итү, Җирлек Советының даими һҽм вакытлы комиссиялҽрен 

тҿзү, аларның рҽислҽрен сайлау һҽм аларны вазыйфаларыннан азат итү турында; 

2) Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү, үзгҽртеп кору инициативасы күрсҽтү, җирле 

референдум уздыру турында; 

3) Җирлек чиклҽрен үзгҽртү, үзгҽртеп кору, җирле референдумны билгелҽү 

мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирүне билгелҽү турында; 

4) Җирлекнең сайлау комиссиясе ҽгъзаларын билгелҽү, җирле үзидарҽ 

органнарының башка вазыйфаи затларын билгелҽү (сайлау, килештерү) турында; 

5) ачык тыңлаулар билгелҽү турында; 

6) гражданнарны сораштыруны билгелҽү турында; 

7) муниципаль хокукый актлар проектларын һҽм җирле ҽһҽмияттҽге башка 

аеруча мҿһим мҽсьҽлҽлҽрне халык фикер алышуына чыгару турында; 

8) Җирлек Советының үз-үзен таркату, Җирлек Советы депутатларының 

вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату турында; 

9) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында закон чыгару инициативасы 

турында; 

10) Татарстан Республикасы Конституция судына мҿрҽҗҽгать турында; 

11) прокурорның протестын (күрсҽтмҽлҽрен) карау турында; 

12) процедура мҽсьҽлҽлҽреннҽн тыш, Җирлек Советы карамагына кертелгҽн 

башка мҽсьҽлҽлҽр буенча. 

2. Күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча карар, ҽгҽр дҽ закон белҽн башкасы 

билгелҽнмҽгҽн булса, Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан 

күпчелеге тавыш биргҽндҽ кабул ителгҽн дип санала. 
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1. Ҽлеге Регламентның 58 статьясында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне Җирлек 

Советы каравына кую инициативасы хокук чыгару инициативасы субъектларына, 

Җирлек Уставында, ҽлеге Регламентта, законнарда каралган башка затларга, 

органнарга, оешмаларга карый. 

2. Ҽлеге мҽсьҽлҽне Җирлек Советы каравына чыгару инициаторы Җирлек 

Советы карары проектын, шулай ук ҽлеге мҽсьҽлҽне карау ҿчен кирҽкле һҽм 

законнарда Җирлек Уставында, ҽлеге Регламентта, җирлекнең башка муниципаль 

хокукый актларында каралган башка документларны һҽм материалларны тҽкъдим 

итҽ. 



3. Җирлек Советы кадрлар мҽсьҽлҽлҽрен хҽл иткҽндҽ, шулай ук һҽр 

кандидатка белешмҽ-объективка тапшырылырга, кандидатның тиешле вазыйфаны 

билҽү ҿчен билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен һҽм бу вазыйфаны билҽүгҽ 

комачаулаучы чиклҽүлҽр булмавын раслый торган документлар яисҽ аларның 

күчермҽлҽре тапшырылырга тиеш. 
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1. Ҽлеге Регламентның 58 статьясында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча 

карарлар, кагыйдҽ буларак, Җирлек Советы тарафыннан, ҽлеге мҽсьҽлҽлҽр буенча 

карар кабул итүнең башка срогы законнарда, Җирлек Уставында яисҽ ҽлеге 

Регламентта каралмаган булса, аларны Җирлек Советына керткҽн кҿннҽн алып бер 

ай эчендҽ кабул ителҽ. 

2. Күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр, кагыйдҽ буларак, Җирлек Советы тарафыннан 

Җирлек Советының тҽкъдим ителҽ торган мҽсьҽлҽ аның карамагында булган даими 

комиссиялҽре тарафыннан алдан тикшерелгҽннҽн соң карала. 

3. Күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча алынган материалларны теркҽү, аларны 

алдан карау ҽлеге Регламентта билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽр буенча Җирлек Советының 

норматив хокукый актлары проектларын теркҽү һҽм алдан карау ҿчен гамҽлгҽ 

ашырыла. 
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Җирлек Советының норматив булмаган характердагы карарлары проектлары, 

кадрлар мҽсьҽлҽлҽре, җирле референдум билгелҽү, Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү, 

үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирү карарларыннан тыш, алар 

каралганчы, Җирлек Советы тарафыннан ачык тыңлауларга яисҽ халык фикер 

алышуларына чыгарылырга мҿмкин. Җирлекне үзгҽртеп кору турындагы 

инициативаны күрсҽтү турындагы карар проекты ачык тыңлауларга мҽҗбүри 

рҽвештҽ чыгарыла. 
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          Җирлек Советының аерым норматив булмаган хокукый актлары проектлары 

аның утырышында катнашкан депутатлар саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул 

ителгҽн карары буенча, Җирлек Советының норматив хокукый актлары 

проектларын карауга карата ҽлеге Регламентта билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽр нигезендҽ 

ике укылышта карала. 

 

      11 бүлек. Җирлекнең сайлау комиссиясе әгъзалары вәкаләтләрен билгеләү 

һәм вакытыннан алда туктату 

 

63 статья  

1. Җирлек сайлау комиссиясен тҿзү Җирлек Советы тарафыннан законнарда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда гамҽлгҽ ашырыла.  

2. Законнар талҽплҽрен исҽпкҽ алып Җирлекнең сайлау комиссиясе составына 

кергҽн кандидатуралар буенча тҽкъдимнҽр, Җирлек Советының профиль 



комиссиясенҽ һҽр кандидатура һҽм Җирлек Советы карары проекты буенча 

бҽялҽмҽне алдан карау һҽм ҽзерлҽү ҿчен җибҽрелҽ. Комиссия утырышында даими 

комиссия рҽисе тарафыннан чакырылган кандидатлар һҽм башка вазыйфаи затлар 

һҽм гражданнар катнашырга хокуклы. 

3. Законнар нигезендҽ билгелҽнүе мҽҗбүри булган Җирлек сайлау комиссиясе 

ҽгъзаларын билгелҽп кую турында карар кабул ителҽ.  

4. Җирлек сайлау комиссиясе ҽгъзаларының вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда 

туктату турындагы карар законнарда билгелҽнгҽн очракта кабул ителҽ. 

5. Муниципаль районның сайлау комиссиясе ҽгъзаларын билгелҽп кую 

турындагы, аларның вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату турындагы карарлар 

Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан шҽхси тҽртиптҽ күпчелек 

тавыш белҽн кабул ителҽ һҽм ҿстҽмҽ тавыш бирүдҽн башка бер карар белҽн 

рҽсмилҽштерелҽ.  

 

12 бүлек. Җирлек Советы тарафыннан Татарстан Республикасы Дәүләт 

Советында закон чыгару инициативасы хокукларын гамәлгә ашыру 

 

64 статья   

         Җирлек Советы Татарстан Республикасы Конституциясенең 76 статьясы 

нигезендҽ Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында закон чыгару инициативасы 

хокукына ия. 

 

65 статья   

Җирлек Советының закон чыгару инициативасы Татарстан Республикасы 

Дҽүлҽт Советы Регламентында билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ. 

 

66 статья  

       1. Закон чыгару инициативасы хокукын гамҽлгҽ ашыру тҽртибендҽ закон 

проектын Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына кертү турындагы карар 

Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн 

кабул ителҽ һҽм тиешле карар белҽн ҿстҽмҽ тавыш бирүдҽн башка рҽсмилҽштерелҽ. 

       2. Җирлек Советы карарында Җирлек Советы комитетларда һҽм Татарстан 

Республикасы Дҽүлҽт Советы утырышында каралганда закон проектын тҽкъдим 

итүне йҿклҽгҽн зат күрсҽтелҽ. 

       3. Кирҽкле материаллар һҽм Җирлек Советы карары белҽн ҽзерлҽнгҽн закон 

проекты Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына кертелҽ. 

 

 

 13 бүлек. Җирлек Уставын һәм Җирлек Советы карарларын аңлату 

 

67 статья  

Җирлек Советы Җирлек Уставына яки Җирлек Советы карарларына, Җирлек 

Уставында яки Җирлек Советы карарларында аңлашылмаучанлыклар булганда  һҽм  



аларның нормаларын тҿрлечҽ аңлап булганда, практикада куллануда каршылыклар 

ачыкланганда, рҽсми аңлатмалар бирҽ. 

 

68 статья  

Җирлек Уставын яки Җирлек Советы карарларын рҽсми аңлату ҿчен хокук 

чыгару инициативасы субъектының тиешле мҿрҽҗҽгате нигез булып тора. 

 

69 статья   

       1. Җирлек Уставын яки Җирлек Советы карарларын аңлату турындагы 

мҿрҽҗҽгатьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тиешле даими комиссия Җирлек Уставы яки 

Җирлек Советы карары проектын ҽзерли һҽм аларны Җирлек Советы каравына 

кертҽ. 

      2. Җирлек Уставын яки Җирлек Советы карарын аңлату турындагы Җирлек 

Советы карарлары тҽңгҽл рҽвештҽ Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн 

саныннан ҿчтҽн икесенең тавышы һҽм Җирлек Советы депутатларының 

билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. 

  

             14 бүлек. Прокурорның протестларын (күрсәтмәләрен) карау 

 

 

70 статья  

 1. Җирлек Советының хокукый актына прокурор протесты, шулай ук Җирлек 

Советының закон бозуларны бетерү турындагы тҽкъдиме Җирлек Советы 

тарафыннан алдагы утырышта мҽҗбүри каралырга тиеш. 

2. Утырыш кҿне турында протест (күрсҽтмҽ)  җибҽргҽн прокурорга хҽбҽр 

ителҽ. 

         3. Протест турында фикер алышу протест җибҽргҽн прокурорның яки аның 

вҽкиленнҽн докладыннан һҽм тиешле даими комиссиянең ҿстҽмҽ докладыннан 

башлана. 

         4. Прокурор протесты нҽтиҗҽлҽре буенча Җирлек Советы протест белҽн 

килешергҽ, протестны кире кагарга, белешмҽлҽргҽ протест кабул итҽргҽ һҽм, 

тҽкъдимнҽрне һҽм кисҽтүлҽрне исҽпкҽ алып, аны карауны дҽвам итҽргҽ мҿмкин. 

         5. Җирлек Советының протест буенча карары прокурорга җибҽрелҽ. 

         6. Прокурор күрсҽтмҽлҽре шундый ук тҽртиптҽ карала. 

         7. Прокурор протесты белҽн килешкҽн очракта, Җирлек Советы даими 

комиссиягҽ яисҽ Җирлекнең Башкарма комитетына Җирлек Советының протестта 

күрсҽтелгҽн кисҽтүлҽрне юкка чыгаручы тиешле хокукый акты проектын ҽзерлҽргҽ 

куша. 

 

  15 бүлек. Җирлек Советының  күзәтчелек  (контроль) функцияләрен гамәлгә 

ашыруы 

 

71 статья  

1. Җирлек Советы Район Уставының нигезлҽмҽлҽрен, Җирлек Советы 

тарафыннан кабул ителгҽн норматив хокукый актларның үтҽлешен, Җирлек 



бюджетының үтҽлешен, бюджеттан тыш фондлар чаралары үтҽлешен, Җирлек 

үсеше планнарын һҽм программаларын, Җирлек Башкарма комитеты һҽм аның 

Җитҽкчесе эшчҽнлеген контрольдҽ тота. 

2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм аларның вазыйфаи затлары 

тарафыннан закон, Җирлек Уставы һҽм башка муниципаль хокукый актлар бозылу 

фактлары ачыкланган очракта, Җирлек Башлыгы, депутатларның билгелҽнгҽн 

саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ торган Җирлек Советы карары белҽн 

депутатлар арасыннан ҽлеге фактларны тикшерү ҿчен вакытлы контроль 

комиссиясе тҿзелергҽ мҿмкин. 

 

72 статья   

1. Җирлек Советының һҽр карарында, кагыйдҽ буларак, аның үтҽлешен 

тикшереп тору йҿклҽнгҽн даими комиссия яисҽ Җирлек Советы депутаты күрсҽтелҽ.  

2. Контрольнең максаты булып хокукый актның нҽтиҗҽлелеге дҽрҽҗҽсен, аны 

башкаруны кыенлаштыра торган сҽбҽплҽрне, аларны үтҽүгҽ комачаулаучы затларны 

җаваплылыкка тарту, шулай ук аны зарурлык булганда судта яклау тора. 

3. Хокукый актның эш кушу пунктында башкаручы зат һҽм, кагыйдҽ буларак, 

башкару вакыты күрсҽтелҽ. Даими комиссия яки контроль йҿклҽнгҽн депутат 

хокукый актны үтҽү барышы турында үз вакытында белдерү ҽзерлҽргҽ тиеш. 

4. Ҽлеге белдерүне тыңлаганнан соң Җирлек Советы түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы: 

1) хокукый актны башкарылган  итеп контрольдҽн тҿшерергҽ; 

2) контроль вҽкалҽтлҽрен озайтырга; 

3) контроль вҽкалҽтлҽрен башка комитетка яисҽ депутатка йҿклҽргҽ; 

4) хокукый актны гамҽлдҽн чыгарырга; 

5) хокукый актны үзгҽртергҽ яисҽ тулыландырырга. 

5. Контроль буенча хисап чоры хокукый актта яисҽ беркетмҽ карарында 

билгелҽнҽ.  

 

73 статья   

Җирлекнең Башкарма комитеты, аның Җитҽкчесе, предприятиелҽр, 

учреждениелҽр, оешмалар, вазыйфаи затлар, ҽгҽр закон белҽн башкасы 

билгелҽнмҽгҽн булса, Җирлек Советы, аның контроль комиссиялҽре, Җирлек 

Советы  депутаты соратулары буенча Җирлек Советы карамагындагы мҽсьҽлҽлҽр 

буенча мҽгълүмат бирергҽ, ҽ законнар, муниципаль хокукый актларны бозулар 

күрсҽтелгҽн очракта, хокук бозуларны бетерү һҽм гаепле затларны җаваплылыкка 

тарту ҿчен кичекмҽстҽн чаралар күрергҽ тиеш. 

 

74 статья   

        1. Җирлек Советының президиумы, даими комиссиялҽре җирле үзидарҽнең 

вазыйфаи затларын тыңларга, Җирлек Советы карамагындагы мҽсьҽлҽлҽр буенча 

кирҽкле документларны һҽм материалларны талҽп итҽргҽ хокуклы.       

        2. Җирле үзидарҽнең вазыйфаи затларын тыңлау йомгаклары буенча 

президиум, даими комиссия карар кабул итҽ. 

 

  



  16 бүлек. Йомгаклау нигезләмәләре  

 

75 статья   

1. Ҽлеге Регламентка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр Җирлек Советы тарафыннан 

Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн 

кабул ителҽ. 

2. Ҽлеге Регламентка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр карау һҽм кабул итү ҽлеге 

Регламентның 10 бүлегендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
 


