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Татарстан Республикасы 
Тубэн Кама муниципаль районы 
«Каенлы авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставына 
узгэрешлэр Ьзм остэмэлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 окгябрендэге 1Э1-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Тубэн Кама муниципаль районыныц «Каенлы авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ Ьэм Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районыныц «Каенлы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставын 
гамэлдэге законнарга туры китеру максатларында, Каенлы авыл жирлеге Советы 
КАРАР БИР0:

1. Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы «Каенлы авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына кушымта нигезендэ узгэрешлэр 
Ьэм естэмэлэр кертергэ.

2. Элеге карарны законнарда билгелэнгэн гэртиптэ дэулэт теркэве очен 
жибэрергэ.

3. Дэулэт теркэвенэ алынганнан соц, элеге карарны халыкка игълан итэргэ.
4. Элеге карар законнарда каралган тэртиптэ уз коченэ керэ.
5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.

Ф.М. Набиуллин
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Татарстан Республикасы Тубэн Кама" Муниципаль районы «Каенлы авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына тубэндэге узгэрешлэр кертергэ.

1. «Жирлекнен жирле эНэмияттэге мэсьэлэлэре» 6 статьясынын 1 олешенэ
тубэндэге эчтэлекле 20 пунктча естэргэ:

«20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендэ,жирдэн файдалану Ьэм 
тозелеш кагыйдэлэре белэн, федераль законнарда билгелэнгэн территорияне 
планлаштыру документларына яисэ федераль законнарда билгелэнгэн капиталь 
тозелеш объектлары параметрларына мэжбури талэплэр белэн билгелэнгэн уз 
белдеге белэн тезелгэн корылманы суту карары, уз белдеге белэн корылган 
корылманы суту яки аны рохсэт ителгэн тозелешнен, капиталь тозелеш объектын 
узгэртеп корунын ин чик параметрларына туры ки геру карары кабул иту.».

2. «Гражданнаржыены» 15.1 статьясынянаредакциядэбэянитэргэ:
«1.«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары 

турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федеральзаконнын 25.1 
статьясында каралган очракларда, гражданнар жыены уткэрелергэ момкин:

- элеге торак пункт терригориясен башка жирлек (муниципаль район) 
территориясенэ кертугэ китерэ торган курсэтелгэн торак пункт анын составына 
кергэн жирлек (муниципаль район) чиклэрен узгэрту мэсьэлэсе буенча торак 
пунктта;

- Ж^ирлек составына керуче торак пункта элеге торак пункт территориясендэ 
гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм кулану мэсьэлэсе буенча;

- авыл торак пунктында авыл торак пункты старостасы кандидатурасын 
тэкъдим иту, шулай ук авыл торак пункты старостасыныц вэкалэтлэрен вакытыннан 
алда туктату мэсьэлэсе буенча.

2. Авыл торак пунктында гражданнар жыены, шулай ук муниципаль хезмэт 
турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда, муниципаль 
хезмэт вазыйфасын билэугэ конкурс уткэргэндэ, конкурс комиссиясе составына 
кандидатуралар тэкъдим иту максатларында уткэрелергэ момкин.

3. Элеге статьяда каралган гражданнар жыены анда горак пункт яки жирлек 
халкынын сайлау хокукына ия яртысыннан аргыгы катнашканда хокуклы. Торак 
пункта бер у к вакытта элеге торак пункта яшэучелэрнец яртысыннан артык сайлау 
хокукына ия булган гражданнарыныц бергэ буллу мемкинлеге булмаса, жирлек 
уставы нигезендэ гражданнар жыены этаплап, гражданнар жыенын уткэру турында 
карар кабул ителгэннэн соц бер айдан да артмаган срокта уздырылырга тиеш. Шул 
ук вакытта элегрэк гражданнар жыенында катнашкан затлар тавыш бирудэ 
катнашуныц алдагы этапларында катнашмый. Гражданнар жыенында 
катнашучыларныц яртысыннан артыгы тавыш бирсэ, мондый жыенныц карары 
кабул ителгэн дип санала.



4. Гражданнар жыенын уткэру тэртибе жирлекнец торак пунктларында халык 
жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн раслана.».

3.«Жирлек Советы депутаты, жирле узидарэнеп сайланулы органы эгъзасы, жирле 
узидарэнен сайланулы вазыйфаи заты статусы» 28 статьясында:

а) 8 пунктны «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми 
принциплары турында» 2003 елнын 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль 
законда башкасы каралмаган булса,» сузлэрен остэргэ;

б) 11 пунктта «Россия Федерациясе субъектыныц югары вазыйфаи заты (Россия 
Федерациясе субъекты дэулэт хакимиятенен югары башкарма органы житэкчесе) 
депутат, жирле узидарэнен сайланулы органы эгъзасы, жирле узидарэнен сайланулы 
вазыйфаи заты вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату турында гариза белэн тиешле 
карар кабул итэргэ вэкалэтле жирле узидарэ органына яисэ судка морэжэгать итэ.» 
сузлэрен «Татарстан Республикасы Президенты жирлек Советы депутаты, жирле 
узидарэнен сайланулы органы эгъзасы,жирле узидарэнен сайланулы вазыйфаи заты 
вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату турында яки курсэтелгэн затларга карата 
бутэн жаваплылык чарасын куллану турында гариза белэн тиешле карар кабул 
итэргэ вэкалэтле жирле узидарэ органына яисэ судка морэжэгать итэ.»;

в) тубэндэге эчтэлекле 11.1 пунктын остэргэ: «11.1. Уз керемнэре, чыгымнары, 
молкэте Ьэм мелкэти характердагы йоклэмэлэре турында, шулай ук хатынынын 
(иренен) Ьэм балигъ булмаган балаларыньщ керемнэре, чыгымнары, молкэте Ьэм 
мелкэти характердагы йоклэмэлэре турында дорес Ьэм тулы булмаган мэгълуматлар 
биргэн жирле узидарэ депутатына, жирле узидарэнен сайланулы органы эгъзасына, 
жирле узидарэнен сайланулы вазыйфаи затына карата, эгэр дэ бу мэгълуматларны 
бозып курсэту моЬим тугел икэн, тубэндэге жаваплылык чаралары кулланылырга 
момкин:

1) кисэту;
2) депутатны, жирле узидарэнен сайланулы органы эгъзасын, анын 

вэкалэтлэре вакыты беткэнче, жирлек Советында, жирле узидарэнен сайланулы 
органында вазыйфа билэу хокукыннан мэхрум итеп, Жирлек Советында, жирле 
узидарэнен сайланулы органында вазыйфа билэудэн азат иту;

3) анын вэкалэтлэре срогы беткэнче даими нигездэ вэкалэтлэрне гамэлгэ 
ашыру хокукыннан мэхрум итеп,даими нигездэ вэкалэтлэрне гамэлгэ ашырудан азат 
иту;

4) Жирлек Советында, Жирле узидарэнен сайланулы органында анын 
вэкалэтлэре срогы тэмамланганчы вазыйфаларны билэуне тыю;

5) вэкалэтлэр срогы тэмамланганчы, даими нигездэ вэкалэтлэрне утэуне 
тыю.»;

г) тубэндэге эчтэлекле 11.2 пунктын остэргэ «11.2. Депутатка, жирле 
узидарэнен сайланулы органы эгъзасына, жирле узидарэнен сайланулы вазыйфаи 
затына каратаТатарстан Республикасы Законы нигезендэ, муниципаль хокукый акт 
белэн билгелэнгэн, элеге статьяныц 11.1 елешендэ курсэтелгэн жаваплылык 
чараларын куллану турында карар кабул иту тэртибе.».



4. «Ж^ирлек Советы компетенциясе» 31 статьясында 32 пунктын уз кочен 
югалткан дип танырга.

5. «Жирлек Советы депутаты вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату» 38 
статьясында 1 олешнен 8 пунктын уз кочен югалткан дип танырга.

6. «Жирлек башлыгы статусы» 41 статьясында:
а) 3 елешне яца редакциядэ бэян итэргэ:

«3. Жирлек башлыгы хокуклы тугел:
1) эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша 

шогыльлэнергэ;
2) коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ катнашу, 

тубэндэге очраклардан тыш:
а) сэяси партия, Ьенэри берлек органы, шул исэптэн жирле узидарэ органында, 

муниципаль берэмлекнен сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел 
профсоюз оешмасыныц сайлаулы идарэсендэ тулэусез нигездэ катнашу, башка 
ижтимагый оешманыц, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативларыныц, кучемсез 
милек милекчелэре ширкэтенец съездында (конференциядэ) яки гомуми 
жыелышында катнашу;

б) коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ (сэяси партия, Ьенэри 
берлек органы, шул исэптэн жирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнен 
сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц 
сайлаулы идарэсендэ тулэусез нигездэ катнашудан, башка ижтимагый оешманыц, 
торак, торак-тезелеш, гараж кооперативларыныц, кучемсез милек милекчелэре 
ширкэтенец съездында (конференциядэ) яки гомуми жыелышында катнашудан 
тыш) Татарстан Республикасы законы белэн билгелэнгэн тэртиптэ Татарстан 
Республикасы Президентына (Татарстан Республикасы Премьер-министрына) алдан 
белдереп, тулэусез нигездэ катнашу;

в) Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэре Советында, муниципаль 
берэмлеклэрнец бутэн берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларнын идарэ органнарында 
муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим иту;

г) муниципаль берэмлек исеменнэн оешманы гамэлгэ куючы вэкалэтлэрен 
гамэлгэ ашыру тэртибен яисэ муниципаль милектэ булган акциялэр (устав 
капиталындагы олешлэр) белэн идарэ иту тэртибен билгели торган муниципаль 
хокукый актлар нигезендэ, муниципаль берэмлек гамэлгэ куючы (акционер, 
катнашучы) булган оешманыц идарэ органнарында Ьэм ревизия комиссиясендэ 
муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим игу;

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
3) башка тулэуле эшчэнлек белэн шогыльлэнергэ, мегаллимлек, фэнни Ьэм 

башка ижади эшчэнлектэн тыш. Шул ук вакытта мегаллимлек, фэнни Ьэм башка 
ижади эшчэнлек бары тик чит ил дэулэтлэре, халыкара Ьэм чит ил оешмалары, чит 
ил гражданнары Ьэм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына финанслана 
алмый, эгэр Россия Федерациясенец халыкара шартнамэсендэ яки Россия 
Федерациясе законнарында башкача Каралмаган булса;



4) Россия Федерациясенец халыкара шартнамэсендэ яисэ Россия Федерациясе 
законнарында башкасы каралмаган булса, идарэ органнары, попечительлэр яки 
кузэтчелек советлары, чит ил коммерцияле булмаган хекумэтнеке булмаган 
оешмаларныц башка органнары Ьэм Россия Федерациясе территориясендэ эш итуче 
аларныц структур булекчэлэре составына керергэ.

Даими нигездэ вэкалэтлэрен башкаручы депутат граждан, административ яки 
жинаять эше буенча яисэ административ хокук бозу эше буенча яклаучы яки вэкил 
(законлы вэкиллек очракларыннан тыш) буларак катнаша алмый.

Жирлек Советы депутатларынын вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру гарантиялэре 
элеге Устав белэн федераль законнар Ьэм Татарстан Республикасы законнары 
нигезендэ билгелэнэ.»;

б) 4 Ьэм 7 елешлэрен уз кочен югалткан дип танырга.

7. «Авыл жирлеге башлыгы урынбасары» 43 статьясында «40 статьясы» сузлэрен 
«41 статьясы» сузлэренэ алмаштырырга.

8. «Башкарма комитет вэкалэтлэре» 47 статьясында:
а) 1 елешнец 3 пунктына тубэндэге эчтэлекле абзац остэргэ: « - Россия 

Федерациясе граждан законнары нигезендэ, жирдэн файдалану Ьэм тезелеш 
кагыйдэлэре белэн, федераль законнарда билгелэнгэн территорияне планлаштыру 
документларына яисэ федераль законнарда билгелэнгэн капиталь тезелеш 
объектлары параметрларына мэжбури талэплэр белэн билгелэнгэн уз белдеге белэн 
тезелгэн корылманы суту карары, уз белдеге белэн корылган корылманы суту яки 
аны рехсэт ителгэн тезелешнец, капиталь тезелеш объектын узгэртеп коруныц ин 
чик параметрларына туры китеру карары кабул итэ.»;

б) 1 елешнец 6 пунктындагы 10 абзацын уз кечен югалткан дип танырга.

9. «Муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка житкеру) Ьэм 
аларнын уз кеченэ керу тэртибе» 68 статьясында 1 елешнец беренче абзацын яца 
редакциядэ бэян итэргэ: «Жирлек Советы карарлары, эгэр башкасы карарныц узе 
белэн билгелэнмэгэн булса, Жирлек башлыгы имзалаган кеннэн соц 10 кен узгач, уз 
кеченэ керэ.».

10. «Жирлек бюджеты» 74 статьясына тубэндэге эчтэлекле 5 елеш естэргэ: «5. 
Жирлекгэ бюджет процессын хокукый жайга салу Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, жирлек 
Советы карары Ьэм башка муниципаль хокукый акглар белэн расланган жирлекнец 
бюджет тезелеше Ьэм бюджет сэясэте турындагы нигезлэмэ белэн гамэлгэ 
ашырыла.».

11. 75-81 сгатьяларын уз кочен югалткан дип танырга.


