
 
  
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында 

 

Гамәлдәге кануннарның үзгәрүенә бәйле рәвештә, «Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 
турында» карар проекты эшләнде, ул Район Советы тарафыннан хупланды һәм 
район халкы белән гавами тыңлауларда сөйләшүнең барлык кирәкле 
процедураларын узды. 

         
Югарыда бәян ителгәннәрдән чыгып, шулай ук «Россия Федерациясендә җирле 
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 
131- ФЗ номерлы Федераль законның 44 статьясы, «Татарстан Республикасында 

җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы 
Республикасы Законының 7 статьясы, Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы  Уставының 99-101 статьялары нигезендә, 2018 елның 13 

декабрендәге   халык  тыңлаулары нәтиҗәләрен исәпкә алып, 
 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 
карар итте: 

       1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставына  

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә, 1нче  кушымта нигезендә.  

   2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Устав статьяларының 

яңа редакциясен расларга. 

    3. Әлеге карарны законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен җибәрергә. 

    4. Әлеге карар гамәлдәге законнарда билгеләнгән срокларда үз көченә керә. 

    5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль районы 

Советының законлылык, хокук тәртибе һәм регламент буенча даими комиссиягә 

йөкләргә. 

 

 

 

Совет рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Башлыгы                                                                           М.Г. Зиатдинов 

 
 

30.12.2019           № 53-616 



                                                                          Югары Ослан муниципаль район 
                                                                          Советының 2019 елның 30 декабрендә 
                                                                          кабул ителгән 53-616нчы номерлы 
                                                                          карарына  
                                                                                                                  1нче кушымта 

 
 

Югары Ослан муниципаль районы Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 
   1. Уставның 2 статьясындагы 1 пунктының 6 абзацында «Восточная Звезда, 
«Детский санаторий», Петропавловская Слобода поселоклары» сүзләрен 
«Восточная Звезда, Детский санаторий, Петропавловская Слобода» сүзләренә 
алмаштырырга;  
     2. 26 статьяның 8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«8. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле 
үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 
елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка федераль 
законнар белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәргә тиеш. 
Депутатның, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасының, җирле үзидарәнең 
сайланулы вазыйфаи затының вәкаләтләре «Коррупциягә каршы көрәш турында» 
2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, 2012 елның 3 
декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дәүләт вазыйфаларын биләүче 
затларның керемнәренә чыгымнарының туры килүен тикшереп тору турында» 
Федераль закон, «Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе 
территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны 
һәм булдыруны, акчалар һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс 
инструментларыннан файдалануны тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ 
номерлы Федераль закон белән билгеләнгән бурычлары чикләүләрне, тыюларны 
үтәргә, бурычларны үтәргә тиеш. 

 Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 
сайланулы вазыйфаи заты тарафыннан коррупциягә каршы көрәш турында 
Россия Федерациясе законнары нигезендә тапшырыла торган керемнәр, 
чыгымнар, мөлкәт турында һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр хакында 
белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү Россия Федерациясе 
субъекты законы белән билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе субъектының 
иң югары вазыйфаи заты (Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең 
югары башкарма органы җитәкчесе) карары буенча үткәрелә.  

«Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ 
номерлы Федераль закон, «Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның 
чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2012 
елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, аерым 
категория затларга чит ил банкларында кулдагы акчаларны һәм кыйммәтләрне 
сакларга, шулай ук чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачарга һәм сакларга, 
аларны, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан дәүләт һәм 
муниципаль финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану», 
Россия Федерациясе субъектының югары вазыйфаи заты (Россия Федерациясе 
субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесе) депутат, 
җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы 
вазыйфаи заты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә әлеге затларга 
карата җирле үзидарә органына башка җаваплылык чараларын куллану турында 
гариза белән вәкаләтле вәкил тиешле карар кабул итәргә тиеш, яки судка 
мөрәҗәгать итә. 



Үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 
турында дөрес булмаган яисә тулы булмаган белешмәләр биргән җирле үзидарә 
органының сайланулы вазыйфаи затына, шулай ук хатынының (иренең) һәм 
балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр биргән депутатка, җирле 
үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең сайланулы 
вазыйфаи затына, әгәр әлеге белешмәләрне бозып күрсәтсә, түбәндәге 
җаваплылык чаралары кулланылырга мөмкин: 

1) кисәтү; 
2) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең 

сайланулы органы депутатын, җирле үзидарәнең сайланулы органында 
вазыйфасыннан азат итү, аның вәкаләтләре чоры тәмамланганчы, муниципаль 
берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 
вазыйфасын биләү хокукыннан мәхрүм итү; 

3) даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан аның вәкаләтләре чоры 
туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләр башкару хокукыннан мәхрүм итеп азат 
итү; 

4) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең 
сайланулы органында аның вәкаләтләре чоры туктатылганчы вазыйфаларны 
биләүне тыю; 

5) вәкаләтләре чоры туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләр башкаруны 
тыю.Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 
үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына карата әлеге статьяның 7.3-1 өлешендә 
күрсәтелгән җаваплылык чараларын куллану турында карар кабул итү тәртибе 
Россия Федерациясе субъекты законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән 
билгеләнә. 

3. 6 статьяның 1 пунктындагы 17 пунктчасына түбәндәге эчтәлекле сүзләр 
өстәргә: 

« ,авылара территориядә урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше 
планын бирү». 
 


