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КАРАР
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Татарстан Республикасы 
Зәй муниципаль районы 
Югары Налим авыл җирлеге 
Уставына үзгәрешләр кертү турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 
статьясы, 2019 елның 26 июлендәге 228-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында «Федераль законның 40 
статьясына һәм коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законның 13.1 
статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законы, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы, Татарстан Республикасы 
Зәй муниципаль районы Югары Налим авыл җирлеге Уставы нигезендә, Зәй 
муниципаль районы Югары Налим авыл җирлеге Уставының гамәлдәге 
нигезләмәләрен гамәлдәге законнарга туры китерү максатларында,Зәй муниципаль 
районы Югары Налим авыл җирлеге Советы

КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районының Югары Налим авыл 
җирлеге Уставына кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә.
2. Кертелгән үзгәрешләрне Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районының 
Югары Налим авыл җирлеге Уставына Россия Федерациясе Юстиция 
министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсенә дәүләт теркәве өчен 
җибәрергә.
3. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Югары Налим авыл җирлеге 
Уставына кертелгән үзгәрешләрне билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвенә 
алынганнан соң бастырып чыгарырга.
4. Әлеге карар дәүләт теркәвенә алынганнан һәм билгеләнгән тәртиптә басылып 
чыкканнан соң үз көченә керә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда калдырам.

Совет Рәисе,
Авыл җирлеге
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Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы 
Югары Налим авыл җирлеге Уставына үзгәреш

Зәй муниципаль районы Югары Налим авыл җирлеге Уставына киләсе 
эчтәлектәге үзгәрешләрне кертергә:

22 статьяда:
а) 3 өлешнең 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«6) җирлекара территориядә урнашкан торак пунктта, яңа оешкан җирлек 
булдыру турында халык инициативасын тәкъдим итү максатларында, шулай 
ук яңа оешкан җирлектә, әгәр сайлау хокукына ия кешеләр саны 300 дән 
артмаган булса, яңа төзелгән җирлекнең җирле үзидарә органнары 
структурасын билгеләү мәсьәләсе буенча;»;
б) түбәндәге эчтәлектәге 9 өлешне өстәргә:
«9. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131 -ФЗ номерлы Федераль 
законның 25.1 статьясында каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки 
җирлектә яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия, яртысыннан артыграгы 
катнашуда вәкаләтле. Торак пунктта әлеге торак пунктта яшәүчеләрнең 
яртысыннан артыгы бер үк вакытта сайлау хокукына ия булган 
гражданнарның бер үк вакытта булу мөмкинлеге булмаса, гражданнар җыены 
әлеге Устав нигезендә этаплап, «Татарстан Республикасы Зәй муниципаль 
районының Югары Налим авыл җирлеге составына керүче торак пунктларда 
гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек тәртибе турында»Нигезләмә белән 
расланган тәртиптә гражданнар җыенын үткәрү турында Карар кабул ителгән 
көннән бер айдан да артмаган вакытта уздырыла. Шул ук вакытта элек 
гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдә киләсе этапларда 
катнашмый.»;
29 статьяда:
а) 3 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 
сайланулы вазыйфаи заты 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 
«Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон һәм башка федераль 
законнар белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, Вазыйфаларны 
үтәргә тиеш.»;
б) 6 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«6. Җирле үзидарәнең сайланулы органы депутаты, әгъзасы, җирле 
үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләре 2008 елның 25 
декабрендәге «Коррупциягә каршы тору турында» 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 затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит 
ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачарга һәм аларга ия булырга, акчалата 
һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил финанс инструментларына ия булырга һәм 
(яки) алардан файдаланырга тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ 
номерлы Федераль законы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131- 
ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, 
бурычларны үтәмәгән очракта вакытыннан алда туктатыла.».»;
в) 8 өлештә «җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты» сүзләреннән соң 
«яисә күрсәтелгән затларга карата башка җаваплылык чараларын куллану» 
сүзләрен өстәргә;
г) түбәндәге эчтәлекле 8.1 өлешен өстәргә:
«8.1. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 
үзидарәнең үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында дөрес булмаган яисә тулы булмаган мәгълүмат биргән 
вазыйфаи затына, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 
балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында белешмәләр биргән өчен, әгәр бу мәгълүматларны 
бозып күрсәтмәгән булса, түбәндәге җаваплылык чаралары кулланылырга 
мөмкин:
1) кисәтү;
2) депутатны, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын муниципаль 
берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 
үз вәкаләтләре вакыты туктатылганчы муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 
органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфа биләүдән азат 
итү;
3) вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан азат итү, вәкаләтләре вакыты 
туктатылганчы, даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан 
мәхрүм итү;
4) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең 
сайланулы органында аның вәкаләтләре срогы туктатылганчы Вазыйфаларны 
биләүне тыю;
5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне тыю.»;
д) түбәндәге эчтәлекле 8.2 өлеш өстәргә:
«8.2. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле 
үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяның 8.1 өлешендә 
күрсәтелгән җаваплылык чараларын куллану турында Карар кабул итү 
тәртибе Татарстан Республикасы Законы нигезендә муниципаль хокукый акт 
белән билгеләнә.»;

1.1.  80 статьяның 1 өлешендәге ике абзацны түбәндәге редакциядә бәян
итәргә::

2. «Муниципаль бурыч алулар дигәндә, муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне 
урнаштыру юлы белән һәм заемчы буларак җәмәгать—хокукый белемнең 
бурыч йөкләмәләре барлыкка килә торган кредитлар рәвешендә җәмәгать- 
хокукый белем бирү бюджетына заем акчаларын җәлеп итү күздә тотыла.»;
3. 83 статьяда:



а) 1 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мөнәсәбәтләрен җайга сала 
торган хокукый актлар, Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларыннан физик затларга башка түләүләр буенча гавами норматив 
йөкләмәләр һәм йөкләмәләр бирә торган хокукый актлар нигезләмәләрен 
үтәүне тәэмин итү, шулай ук муниципаль контрактлар, килешүләр 
(килешүләр) шартларын бюджеттан акча бирү турында саклауны тәэмин итү 
максатларында гамәлгә ашырыла.
Муниципаль финанс контроле тышкы һәм эчке, башлангыч һәм аннан 
соңгыларга бүленә.»;
б) 2 өлештә «бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә» сүзләрен төшереп 
калдырырга;
в) 3 өлештә «бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә» сүзләрен төшереп 
калдырырга;


