
КАРАР 

Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре Советы 

(өченче чакырылыш) 

  

Азнакай шәһәре             №148-36             «22» октябрь  2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү 

турында 

 

     

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» 

муниципаль берәмлеге Уставына таянып, җирле үзидарә турында федераль һәм 

республика законнары үзгәрешләренә бәйле рәвештә 

 

Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре Советы карар  итте: 

 

1. Азнакай шәһәр Советының 15.03.2012 елның 15 мартындагы 58-17 нче 

номерлы  карары белән расланган, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставына (06.12.2012 №82-23, от 

22.10.2013 №108-31, от 12.08.2014 №138-40, от 17.03.2016 №18-5, от 02.02.2017 

№43-13, от 30.03.2018 №85-24, от 22.08.2018 №105-27 карарлар редакциясендә) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

 

1.1. 6 статьяның 1 өлешендәге 19 пунктында «территория, бирү» сүзләреннән 

соң «җирлек чикләрендә урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы, бирү» 

сүзләрен өстәргә. 

 

 1.2. 7 статьяның 1 өлешендәге 13 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «13) җирлек территориясендә яшәүче хуҗаларсыз  хайваннар белән эш итү 

буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру;». 

 

1.3. 17 статьяның 3 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

3. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган территория 

чикләре җирлек Советының тиешле территориясендә яшәүче халык тәкъдиме 

буенча, җирлек советы раслаган җирлектә территориаль иҗтимагый үзидарә 

турындагы нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә билгеләнә. 

 

1.4. 20 статьяның 2 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

2. Ачык тыңлаулар халык, җирлек Советы, җирлек башлыгы яки җирлек 

башкарма комитеты җитәкчесе инициативасы белән үткәрелә. 

Халык яки авыл җирлеге Советы инициативасы белән үткәрелә торган ачык 

тыңлаулар җирлек Советы, ә җирлек башлыгы яки җирлек башкарма комитеты 

җитәкчесе инициативасы белән контракт нигезендә үз вәкаләтләрен башкаручы 

җирлек башлыгы тарафыннан билгеләнә. 

 1.5.  29 статьяда: 



а) 3 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты «Коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законда һәм башка федераль законнарда 

билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәргә тиеш. Депутат, җирле 

үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты 

вәкаләтләре «Коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-

ФЗ номерлы Федераль законда, «Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм 

башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору 

турында» 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль законда, «Аерым 

категория затларның аерым категорияләренә счетлар ачуны һәм аларга ия булуны 

тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законда 

билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәгән очракта вакытыннан 

алда туктатыла, «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 кулдагы акча һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил 

финанс инструментларына ия булырга һәм (яки) файдаланырга тиеш түгел».; 

б) 6 өлешнең 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә, коммерциячел оешма белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган 

оешма белән идарә итүдә («Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре 

Советы» Ассоциациясе идарәсендә, башка муниципаль берәмлекләр берләшмәләре, 

сәяси партия, профсоюз тарафыннан билгеләнгән тәртиптә теркәлгән катнашудан 

тыш, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларының, күчемсез милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында 

(конференцияләрдә), Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе 

Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә катнашудан 

тыш; җирлек исеменнән муниципаль милектә булган акцияләрне (устав 

капиталында катнашу өлешләре) гамәлгә куючы яисә оешманың гамәлгә куючы 

(акционер) тарафыннан муниципаль милектә булган акцияләрне (устав капиталында 

катнашу өлешләре) гамәлгә куючы яисә җирле үзидарә исеменнән гамәлгә куючы 

яисә аның белән идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгеләүче 

муниципаль хокукый актлар нигезендә җирлекнең идарә органнарында һәм Ревизия 

комиссиясендә, гамәлгә куючы (акционер) булып торучы оешманың 

мәнфәгатьләрен; федераль законнарда каралган башка очракларда»; 

в) 8 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«8. Әлеге статьяның 7 өлеше нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә 2008 

елның  25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы тору турында» 

Федераль закон, 2012 елның 03 декабрендәге 230-ФЗ номрелы «Дәүләт 

вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның 

керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында»  Федераль закон, 2013 елның 7 

маендагы 79-ФЗ номерлы «Аерым категория затларга Россия Федерациясе 

территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм 

аларга ия булу, кулдагы акча һәм кыйммәтләрне саклауны, чит ил финанс 

инструментларына ия булуны һәм (яки) алардан файдалануны тыю турында» 

Федераль законнар белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәү 

фактларын ачыклаган очракта, Татарстан Республикасы Президенты депутат, җирле 



үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты 

вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә күрсәтелгән затларга карата тиешле 

карар кабул итәргә вәкаләтле җирле үзидарә органына яисә судка башка 

җаваплылык чарасын куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итә.»;  

г) түбәндәге эчтәлекле 9 һәм 10 өлешләр беләгн тулыландырырга: 

«9. Җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты, үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ 

булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында дөрес һәм тулы булмаган белешмәләр биргән депутатка, 

җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына, әгәр дә бу мәгълүматларны бозып 

күрсәтү мөһим түгел икән, түбәндәге җаваплылык чаралары кулланылырга мөмкин: 

1) кисәтү; 

2) депутатны, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын, аның 

вәкаләтләре вакыты беткәнче, җирлек советында, җирле үзидарәнең сайланулы 

органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфа биләүдән азат итү; 

3) даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан азат итү, аның вәкаләтләре 

вакыты беткәнчегә кадәр даими нигездә вәкаләтләрен гамәлгә ашыру хокукыннан 

мәхрүм итү; 

4) җирлек советында, җирле үзидарәнең сайланулы органында аның 

вәкаләтләре срогы тәмамланганчы вазыйфаларны башкаруны тыю; 

5) вәкаләтләр срогы тәмамланганчы даими нигездә вәкаләтләрен үтәүне тыю. 

10. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяның 9 өлешендә күрсәтелгән 

җаваплылык чараларын куллану турында карар кабул итү тәртибе Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән билгеләнә. 

1.6. 47 статьяда: 

а) 1 өлешнең 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3) территориаль планлаштыру, җирдән һәм башка табигый ресурслардан 

файдалану, әйләнә-тирәлекне саклау өлкәсендә: 

- җирлекнең генераль планы проектын һәм башка шәһәр төзелеше 

документациясе проектларын әзерли һәм җирлек Советына раслауга кертә, аларның 

үтәлешен тәэмин итә; 

- җирлек чикләрендә урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирә; 

- җирлек территориясендә урнашкан капиталь төзелеш объектларын төзүне, 

үзгәртеп коруны тормышка ашырганда объектларны файдалануга тапшыруга рөхсәт 

бирә (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда 

каралган очраклардан тыш).; 

- муниципаль милектә булган җирләрдән рациональ файдалану һәм саклауны 

планлаштыруны һәм оештыруны гамәлгә ашыра; 

- җирлек чикләрендә муниципаль ихтыяҗлар өчен җирләрне резервлый һәм җир 

кишәрлекләрен тартып ала; 

- җирлек чикләрендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыра; 

- халыкка экологик хәл турында хәбәр итә, тиешле органнарга 

предприятиеләрнең, учреждениеләрнең, оешмаларның әйләнә-тирә мохиткә 

куркыныч тудыручы, табигатьтән файдалану турындагы законнарны бозучы 

гамәлләре турында хәбәр итә; 



- җирлек территориясендә дәвалау-савыктыру урыннарын һәм җирле 

әһәмияттәге курортларны үстерүне һәм саклауны, шулай ук җирле әһәмияттәге 

махсус сакланыла торган табигый территорияләрдән файдалану һәм саклау 

өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыруны булдыра, тәэмин итә; 

- Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда 

биналарны, корылмаларны карауны гамәлгә ашыра һәм мондый тикшерүләр 

барышында ачыкланган бозуларны бетерү турында тәкъдимнәр бирә; 

- индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзү яки 

реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән хәбәрнамәнең (алга таба-

хәбәрнамәнең) туры килүе турында хәбәрнамәләр җибәрә - индивидуаль торак 

төзелеше яисә бакча йорты объектының планлаштырыла торган (параметрлары һәм 

җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын 

урнаштыру мөмкинлеге, индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты 

параметрларын планлаштырыла торган төзү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты параметрларының билгеләнгән 

параметрларга туры килмәве һәм (яисә) җир кишәрлегендә индивидуаль торак 

төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыруның рөхсәт ителмәве турында 

хәбәрнамә, авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан җир кишәрлекләрендә 

индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортының төзелгән яки үзгәртеп корылган 

объектларының яки бакча йортларының төзелеше яки үзгәртеп корганда шәһәр 

төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килүе яисә туры 

килмәве турында хәбәрнамәләр; 

- Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән төзелгән 

корылманы сүтү, үз белдегең белән корылган корылманы сүтү яки аны рөхсәт 

ителгән төзелеш, үзгәртеп кору, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән 

билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп кору, территорияне 

планлаштыру документлары яисә федераль законнарда билгеләнгән капиталь 

төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр белән тәңгәлләштерү 

турында карарлар кабул итә (алга таба-шулай ук - максатчан билгеләнеше буенча 

кулланылмаган яки Россия Федерациясе законнарын бозып файдаланыла торган 

җир кишәрлеген алу, үз белдеге белән корылманы сүтү яки аны Россия Федерациясе 

Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда билгеләнгән таләпләргә туры 

китерү турында карарлар кабул итү.»; 

б) 1 өлешнең 4 пунктындагы дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«-билгеләнгән тәртиптә торак биналарны торак булмаган биналарга һәм торак 

булмаган биналарга күчерү турында карар кабул итә, күпфатирлы йортта биналарны 

үзгәртеп коруны һәм яңадан планлаштыруны килештерә, билгеләнгән тәртиптә 

муниципаль торак фондының торак урыннарын яшәү өчен яраксыз дип таный;»; 

в) 1 өлешнең 10 пунктына түбәндәге эчтәлекле егерме сигез абзац өстәргә:: 

«- җирлек территориясендә яшәүче хуҗаларсыз гына хайваннар белән эш итү 

эшчәнлеген башкара. 

1.7. 48 статьяның тугыз абзацында «башка дисциплинар җәза» сүзләрен 

«башка җаваплылык чаралары» сүзләренә алмаштырырга. 

1.8. 85 статьяның 1-3 өлешләрен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мөнәсәбәтләрен җайга сала 

торган нигезләмәләрне, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан 

физик затларга бүтән түләүләр буенча гавами норматив йөкләмәләрне һәм 



йөкләмәләрне, шулай ук муниципаль контрактлар, шартнамәләр (килешүләр) 

шартларын үтәүне тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла. 

Муниципаль финанс контроле тышкы һәм эчке, башлангыч һәм алга таба бүленә. 

2. Тышкы муниципаль финанс контроле-җирлекнең ревизия комиссиясенең 

контроль эшчәнлеге. 

3. Эчке муниципаль финанс контроле-җирлекнең башкарма комитеты 

органнары булган муниципаль финанс контроле органнарының контроль эшчәнлеге. 

2. Әлеге карарны законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве уздыру өчен 

җибәрергә. 

 

3. Дәүләт теркәвенә алынганнан соң әлеге карарны Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүматының рәсми порталында түбәндәге веб-адрес буенча урнаштыру 

юлы белән игълан итәргә: http://pravo.tatarstan.ru. һәм Азнакай муниципаль 

районының рәсми сайтында интернет-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-

адрес буенча урнаштырырга: http:// aznakyevo.tatarstan.ru. 

 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту Азнакай шәһәр Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча 

даими комиссиясенә йөкләнә. 

 

 

 

Рәис                                                               М.З.Шәйдуллин 

 

 

 


