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«Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районы» муниципаль берэмлеге Уставына 
узгэрешлэр керту турында

«Россия Федерациясендз жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» Федераль законный 40 статьясына Ьэм «Коррупциягэ карты тору 
турында» Федераль законный 13.1 статьясына узгэрешлэр керту хакында» 2019 
елныц 26 июлендэге 228-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, «Россия 
Федерациясе ШэЬэр тезелеше кодексына Ьэм Россия Федерациясенец аерым закон 
актларына узгэрешлэр керту турында» 2019 елньщ 2 августындагы 28Э-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «Коррупциягэ карты  тору турында Россия Федерациясе 
законнарын камиллэштеру максатларында Россия Федерациясенец аерым закон 
актларына узгэрешлэр керту хакында» 2019 елныц 16 декабрендэге 4Э2-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендэ, Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
Советы КАРАР ИТТЕ:

1. «Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы» муниципаль 
берэмлеге Уставына икенче укылышта узгэрешлэр кертергэ (кушымта итеп бирелэ).

2. Элеге карарны дэулэт теркэве ечен Россия Федерациясе Юстиция 
министрлыгыныц Татарстан Республикасы буенча идарэсенэ жибэрергэ.

3. Элеге карарны Ьэм «Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы» 
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэрне, аны дэулэт теркэвенэ алганнан соц, 
"Эгерже хэбэрлэре" район газетасында, Татарстан Республикасы Муниципаль 
берэмлеклэре порталы составында Эгерже муниципаль районыныц рэсми сайтында 
(http://agryz.tatarstan.ru веб-адресы буенча), Татарстан Республикасы хокукый 
мэгълумат рэсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча), Россия 
Федерациясе Юстиция министрлыгыныц «Россия Федерациясендз норматив 
хокукый актлар» порталында (http://pravo-minjust.ru, ЬИр://право-минюст.рф веб- 
адреслары буенча) бастырып чыгарырга (халыкка игълан итэргэ).

4. Элеге карар рэсми халыкка житкерелгэннэн соц уз кеченэ керэ.
5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы 

Эгерже муниципаль районы Советы Рэисе урынбасары Р. Т. Нурисламовка
йеклэргэ.

Муниципаль район Башлыгы, 
Совет Рэисе

http://agryz.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru
http://pravo-minjust.ru


Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы 
Советыныц
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карарына кушымта

«Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы» муниципаль берэмлеге
Уставына узгэрешлэр

1. 6 статьяньщ 1 елешендэге 17 пунктына «, авылара территориядэ урнашкан 
жир кишэрлегенец шэЬэр тезелеше планын биру;» сузлэрен ©стэргэ.

2. 8 статьяньщ 13 пунктында «Россия Федерациясе граждан законнары 
нигезендэ уз белдегец белэн корылманы суту, уз белдегец белэн корылманы суту 
яки аны рохсэт ителгэн тозелешнец иц чик параметрларыиа туры китеру турында 
карар кабул иту» сузлэрен тешереп калдырырга.

3. 29нчы статьяда:
3.1.6 ©лешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«6. Уз вэкалэтлзрен даими нигездэ гамзлгз ашыручы Район Советы депутаты 

хокуклы тугел:
1) эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша
шогыльлэнергэ;
2) коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ катнашырга,
тубэндэге очраклардан тыш:
а) сэяси партия, 1юнэр берлеге органы, шул исэптэн жирле узидарэ органында, 

муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел 
профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан, башка ижтимагый оешманыц, 
торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыньщ, кучемсез милек милек милекчелэр 
ширкэтенец гомуми жыелышында (конференция) тулэусез нигездэ катнашу;

б) Россия Федерациясе субъекты законында билгелэнгэн тэртиптэ Россия 
Федерациясе субъектыныц иц югары вазыйфаи затына (Россия Федерациясе 
субъекты дэулэт хакимиятенец югары башкарма органы житэкчесенэ) алдан хэбэр 
иту белэн коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ (сэяси партия, Ьенэр 
берлеге органы, шул исэптэн жирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец 
сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау 
органы тарафыннан, башка ижтимагый оешманыц, торак, торак-тезелеш, гараж 
кооперативларыньщ, кучемсез милек милек милекчелэр ширкэтенец гомуми 
жыелышында (конференциядэ) катнашудан тыш) катнашу,

в) Россия Федерациясе субъектыныц муниципаль берэмлеклэре советында, 
башка муниципаль берэмлеклэрнец берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларныц идарэ 
органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим иту;

г) муниципаль берэмлек исеменнэн оешманы гамэлгэ куючы вэкалэтлзрен 
гамэлгэ ашыру тэртибен яисэ муниципаль милектэ булган акциялэр (устав 
капиталында елешлэр) белэн идарэ иту тэртибен билгелэуче муниципаль хокукый 
актлар нигезендэ, гамэлгэ куючысы (акционеры, анда катнашучысы) муниципаль



берэмлек булган идарэ органнарында Ьэм ревизия комиссиясендэ муниципаль 
берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим иту,

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

башка иждди 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 гына 
финанслана алмый, эгэр Россия Федерациясенец халыкара килешуендэ яки Россия 
Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса;

4) идарэ органнары, Попечительлэр Ьэм кузэтчелек советлары, Россия 
Федерациясе территориясендэ эшлэуче чит ил коммерцияле булмаган хекумэтнеке 
булмаган Ьэм аларныц структур булекчэлэре составына керергэ, эгэр Россия 
Федерациясенец халыкара килешуендэ яки Россия Федерациясе законнарында 
башкача каралмаган булса.»

3.2. 8 елешкэ «, эгэр «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц 
гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы 
Федераль законда башкасы каралмаган булса» сузлэрен естэргэ;

3.3. 8 елешнец 2нче пунктында «жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи 
затына» сузлэреннэн соц «яки курсэтелгэн затларга карата башка тер жаваплылык 
чараларын куллану» сузлэрен естэргэ;

3.4. 8 елешне тубэндэге эчтэлекле 2.1 Ьэм 2.2 пунктлары белэн 
тулыландырырга:

«2.1) уз керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре 
турында дерес булмаган яки тулы булмаган мэгълумат, шулай ук хатыныныц 
(иренец) Ьэм балигь булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэтлэре Ьэм 
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында дерес булмаган яки тулы булмаган 
мэгълумат бируче депутатка, жирле узидарэнец сайлау органы эгъзасына, жирле 
узидарэнец сайланулы вазыйфаи затына, эгэр бу мэгълуматларны бозып курсэту 
меЬим булмаса, тубэндэге жаваплылык чаралары кулланылырга мемкин:

1) кисэту;
2) депутатны, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасын муниципаль 

берэмлекнец вэкиллекле органында вазыйфадан, жирле узидарэнец сайланулы 
органында муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органында вазыйфа билэудэн 
мэхрум итеп, жирле узидарэнец сайлау органында аныц вэкалэтлэре срогы 
тэмамланганчы азат иту;

3) вэкалэтлзрен даими нигездэ гамэлгэ ашыру хокукыннан мэхрум итеп, аныц 
вэкалэтлэре срогы тэмамланганчы даими нигездэ вэкалэтлэрне гамэлгэ ашырудан 
азат иту;

4) вэкалэтлэре срогы тэмамланганчы муниципаль берэмлекнец вэкиллекле 
органында, жирле узидарэнец сайланулы органында вазыйфа билэуне тыю;

5) вэкалэтлэр срогы тэмамланганчы даими нигездэ вэкалэтлэрне утэуне тыю.
2.2) Депутатка, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасына, жирле

узидарэнец сайланулы вазыйфаи затына элеге статьяньщ 8 елешендэге 2.1 
пунктында курсэтелгэн жаваплылык чараларын куллану турында карар кабул иту 
тэртибе Татарстан Республикасы Законы нигезендэ муниципаль хокукый акт белэн 
билгелэнэ.».



4. 39 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«Статья 39. Район Башлыгын сайлау тэртибе
1. Район башлыгы яца сайланган муниципаль район Советыныц беренче 

сессиясендэ район Советы депутатлары арасыннан ачык тавыш биру юлы белэн 
сайлана, эгэр район Советы район Советы вэкалэтлэре вакытына тавыш бирунец 
башка тэртибен билгелэмэсэ.

Район Башлыгын сайлау район Советы депутатлары тарафыннан тэкъдим ителз 
торган кандидатлар арасыннан, шул исэптэн район составына керуче жирлеклэрнец 
вэкиллекле органнары, район халкы, ижтимагый берлэшмэлэр, Татарстан 
Республикасы Президенты тэкъдимнэре нигезендэ башкарыла.

2. Район Советы депутаты сайланган район Башлыгы булып санала, эгэр аны 
сайлау очен Совет депутатларыныц билгелэнгэн саныннан яртысыннан артыгы 
тавыш бирсэ.

3. Сайланганнан соц район Башлыгы тубэндэге ант бирэ:
«встемэ йеклэнгэн район Башлыгы вазифаларын башкарганда Россия 

Федерациясе Конституциясен Ьэм законнарын, Татарстан Республикасы 
Конституциясе Ьэм законнарын, Район Уставын утэргэ, район халкыныц иминлеген 
тээмин иту, кеше Ьэм граждан хокукларын Ьэм иреклэрен яклау очен барлык 
кочемне Ьэм белемнэремне куярга ант итэм».

5. 45 статьяныц 1 пунктындагы унбишенче абзацына тубэндэге сузлэр остэргэ: 
«,авылара территориядэ урнашкан жир кишэрлегенец шэЬэр тезелеше планын биру;

6. 67 статьяныц 1 елешендэге 2 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2) зат тарафыннан уз керемнэре, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы 

йоклэмэлэре турында мэгълумат, шулай ук ире (хатыны), балигъ булмаган 
балалары керемнэре, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында 
мэгълумат тапшырмау яки белэ торып дерес булмаган яки тулы булмаган мэгълумат 
биру, федераль законнарда башкача билгелэнмэгэн булса;»

7. 71 статьяныц 1 пунктындагы беренче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:

«1. Муниципаль хокукый актлар проектлары район Башлыгы, ра йон Советы 
депутатлары, Башкарма комитет житэкчесе, район прокуроры, Эгерже муниципаль 
районы органнары, территориаль жэмэгать узидарэ органнары, гражданнар 
инициатив теркемнэре, шулай ук контроль-хисап палатасы, район финанс-бюджет 
палатасы, районный мелкэт Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасы тарафыннан аларны 
алып бару мэсьэлэлэре буенча кертелэ ала.»

8. 75 статьяныц 5 елешендэ «жиде кенлек» сузен «ун кенлек» сузенэ 
алмаштырырга.

9. 87 статья да:
9.1. 1 елешнец беренче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1. Муниципаль финанс контроле, бюджет хокук менэсэбэтлэрен жайга салучы 

хокукый актлар нигезлэмэлэрен, ачык норматив йеклэмэлзрне Ьэм физик затларга 
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан бутэн тулэулэр буенча



йвютэмэлэрне билгелэуче хокукый актларны утэуне тээмин иту, шулай ук 
бюджеттан акча биру турында муниципаль контрактлар, шартнамэлэр (килешулэр) 
шартларын утэу максатларында тормышка ашырыла.»;

9.2. 2 елештэ «бюджет хокук менэсэбэтлэре елкэсендэ» сузлэрен тешереп 
калдырырга;

9.3. 3 елешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3. Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты органнары булып торучы 

муниципаль финанс контроле органнарыныц контроль эшчэнлеге эчке муниципаль 
финанс контроле булып тора.»


