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үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында
Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының «Олы Елга
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын гамәлдәге законнарга туры китерү
максатларында, «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 Татарстан Республикасы Законының 7
статьясы, 86, 87 статьялары нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе
муниципаль районының "Олы Елга авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставын
гамәлдәге законнарга туры китерү максатларында, " Россия Федерациясендә җирле
үзидарә оештыруның, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы
«Олы Әшнәк авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставының 86, 87, 88 статьялары
нигезендә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Елга
авыл җирлеге Советы КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Елга авыл
җирлеге Советының 2015 елның 16 апрелендәге XXI-1 номерлы карары белән кабул
ителгән «Олы Елга авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә:
1)4 статьяның 1 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1. Җирлекнең җирле үзидарә органнары структурасына җирлек советы, авыл
җирлеге башлыгы, Башкарма комитеты, җирлекнең Ревизия комиссиясе, җирле
үзидарәнең әлеге Уставта каралган башка органнары һәм сайланулы вазыйфаи
затлары һәм җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча үз вәкаләтләренә ия.»;
2) 5 статьяда:
а) 1 өлештә:
7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«7) Җирлек территориясендә физик культура, мәктәп спорты һәм массакүләм
спорт үсеше өчен шартлар тәэмин итү, җирлекнең рәсми физкультурасәламәтләндерү һәм спорт чараларын үткәрүне оештыру;»;
б) 14 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::

- 14)каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм
транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу;»;
в)түбәндәге эчтәлекле 16-19 пунктлар өстәргә::
16) җирлек чикләрендә халыкны су белән тәэмин итү, ташландык суларны
агызу, халыкны ягулык белән тәэмин итүне оештыру, Россия Федерациясе
законнарында билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә;
17) җирлекнең торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль
юлларына карата юл эшчәнлеге;
18) милләтара һәм конфессияара татулыкны ныгытуга, җирлек
территориясендә яшәүче Россия Федерациясе халыкларының телләрен һәм
мәдәниятен саклап калуга һәм үстерүгә, мигрантларны социаль һәм мәдәни
адаптацияләүгә, милләтара (этникара) конфликтларны профилактикалауга
юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыру.;
19) җирлек халкының массакүләм ял итү өчен шартлар тудыру һәм халык
күпләп ял итә торган урыннарны төзекләндерүне оештыру, шул исәптән
гражданнарның гомуми файдаланудагы су объектларына һәм аларның яр буе
полосаларына ирекле үтеп керүен тәэмин итү.»;
3) 6 статьяның 1 өлешен түбәндәге эчтәлекле 14 пункт өстәргә::
"14) «Россия Федерациясендә хокук бозуларны профилактикалау системасы
нигезләре турында»2016 елның 23 июнендәге 182-ФЗ номерлы Федераль законда
каралган хокук бозуларны профилактикалау өлкәсендә чараларны гамәлгә ашыру.»;
4)12 статьяның 3 өлешендәге икенче абзацында «кимендә» сүзләрен «артык
түгел»сүзләренә алмаштырырга;;
5)13 статьяның 11 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«11. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы,
җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затын чакыртып алу буенча тавыш бирү
нәтиҗәләре һәм кабул ителгән карарлар рәсми рәвештә басылып чыгарга (халыкка
җиткерелергә) тиеш.»;
6) 23 статьяның 4 өлешендә «гражданнар» сүзләреннән соң «әлеге
Устав»сүзләрен өстәргә;;
7)28 статьяга түбәндәге эчтәлекле 7 өлеш өстәргә::
«7. Җирлек советы юридик зат хокукына ия.»;
8) 30 статьяда:
а)1 өлешне түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә::
"Җирлек Советы депутаты вәкаләтләре вакыты-5 ел.»;
б) 5 өлешнең 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
"3) мәнфәгатьләр каршылыгы - җирлек Советы депутатының шәхси
кызыксынуы (турыдан-туры яки турыдан-туры) депутат вәкаләтләренең тиешле,
объектив һәм гадел башкарылуына тәэсир итә яисә йогынты ясый ала торган хәлмәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү куркынычы янаганда, җирлек советы
билгеләгән тәртиптә, мәнфәгатьләр каршылыгы яки аның барлыкка килү мөмкинлеге
турында хәбәр итәргә һәм әлеге мәнфәгатьләр конфликтын булдырмауга яисә җайга
салуга юнәлтелгән җирлек советы карарын үтәргә тиеш;»
в)6 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә::

«6. Җирлек Советы депутаты 2008 елның 25 декабрендәге «Коррупциягә каршы
тору турында» 273-ФЗ номерлы Федераль законда һәм башка федераль законнарда
билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, бурычларны үтәргә тиеш. Җирлек
Советы депутаты вәкаләтләре 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы
«Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон, 2012 елның 3 декабрендәге 230ФЗ номерлы «дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның
чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында»
Федераль закон, «аерым категория затларның аерым категорияләренә счетлар
(кертемнәр) ачарга һәм аларны ачарга, чит ил банкларында акча һәм кыйммәтләрне
саклауны тыю турында " 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон
белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәгән очракта
вакытыннан алда туктатыла., Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан
чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану»;
9) 33 статьяның 1 өлешендәге 6 пунктын төшереп калдырырга;
10) 34 статьяның 4 өлешендә «кирәк булганда, әмма " сүзләрен төшереп
калдырырга;
11)38 статьяның 3 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«3. Халык тарафыннан сайланган депутатлардан торган җирлек Советы
вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган очракта, җирлек Советына вакытыннан
алда сайлаулар федераль законда билгеләнгән срокларда үткәрелә.»;
12)40 статьяга түбәндәге эчтәлекле 1.1 өлеш өстәргә::
«1.1.Җирлек Советы депутаты вәкаләтләре «Россия Федерациясендә җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»2003 елның 6 октябрендәге 131ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән чикләүләрне үтәмәгән очракта
вакытыннан алда туктатыла.;
13)41 статьяда:
а)1 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1.Җирлек башлыгы җирлекнең иң югары вазыйфаи заты булып тора һәм әлеге
устав белән җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча үз вәкаләтләре бирелә.»;
б) 2 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«2.Җирлек башлыгы җирлек Советы тарафыннан үз составыннан сайлана һәм
аның рәисе вәкаләтләрен хәлиткеч тавыш бирү хокукы белән башкара.»;
14)43 статьяда:
а)1 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1. Җирлек башлыгы үз вәкаләтләрен даими нигездә хезмәт килешүе
шартларында башкара, ул җирлек Советы исеменнән яше буенча иң өлкән депутат,
җирлек Советы депутаты тарафыннан имзалана.
Җирлек башлыгы вәкаләтләре вакыты-5 ел.»;
б) 5 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«5.Җирлек башлыгы 2008 елның 25 декабрендәге «Коррупциягә каршы тору
турында» 273-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка федераль законнар белән
билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, бурычларны үтәргә тиеш. Җирлек
башлыгының вәкаләтләре 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы
«Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон, 2012 елның 3 декабрендәге 230ФЗ номерлы «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 затларның
аерым категорияләренә счетлар (кертемнәр) ачуны һәм аларны ачуны, чит ил
банкларында акча һәм кыйммәтләрне саклауны тыю турында " гы Федераль закон
белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәгән очракта
вакытыннан алда туктатыла, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан
чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану»;
15)44 статьяда:
а)1 өлешнең 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
4) үз вәкаләтләре чикләрендә хокукый актлар чыгара;»;
б) 2 өлешне төшереп калдырырга;
16) 45 статьяда:
а)5 өлешне түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә::
"Җирлек башлыгы урынбасарының вәкаләтләре вакыты-биш ел.»;
б) түбәндәге эчтәлекле 8 өлеш өстәргә::
«8.Җирлек башлыгы урынбасары 2008 елның 25 декабрендәге «Коррупциягә
каршы тору турында» 273-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка федераль законнар
белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, бурычларны үтәргә тиеш. Җирлек
башлыгы урынбасарының вәкаләтләре 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы
«Коррупциягә каршы тору турында» Федераль закон, 2012 елның 3 декабрендәге 230ФЗ номерлы «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
счетлар (кертемнәр) ачуны һәм аларны (кертемнәр) ачуны, чит ил банкларында акча
һәм кыйммәтләрне саклауны тыю турында " гы Федераль закон белән билгеләнгән
чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәгән очракта вакытыннан алда туктатыла,
Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс
инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалану»;
17) 47 статья әйе:
а)3 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«3.Авыл җирлеге башкарма комитеты авыл җирлеге Советына, җирлек
башлыгына һәм авыл халкына хисап тотты һәм контрольдә тотылды.»;
б) түбәндәге эчтәлекле 4 өлеш өстәргә::
«4.Җирлек башкарма комитеты юридик зат хокукына ия.»;
в) 4 – 5 өлешләрен 5-6 өлешләре дип санарга;
18)49 статьяда:
а) 1 өлештә:
3 пунктта:
икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
« җирлекнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы үстерү
программаларын, җирлекнең транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү
программаларын, җирлекнең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү
программаларын эшли, раслый һәм тормышка ашыра;;
түбәндәге эчтәлекле тугызынчы һәм унынчы абзацлар өстәргә::

« - җирлек чикләрендә халыкны су белән тәэмин итүне, ташландык суларны
агызуны, халыкны Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән вәкаләтләр
чикләрендә ягулык белән тәэмин итүне оештыра;
- җирлекнең торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль
юлларына карата юл эшчәнлеген гамәлгә ашыруны тәэмин итә;;
4 пунктта:
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
- - җирлек территориясендә физик культура, мәктәп спорты һәм массакүләм
спорт үсеше, җирлекнең рәсми физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт чараларын
оештыру өчен шартлар тәэмин итә;»;
түбәндәге эчтәлекле бишенче һәм алтынчы абзацлар өстәргә::
«-җирлек халкының массакүләм ял итү урыннары һәм халык күпләп ял итә
торган урыннарны төзекләндерү, гражданнарның гомуми файдаланудагы су
объектларына һәм аларның яр буе полосаларына ирекле үтеп керүен тәэмин итүне дә
кертеп, җирлек халкының массакүләм ял итүе өчен шартлар булдыруны тәэмин итә;
- милләтара һәм конфессияара татулыкны ныгытуга, җирлек территориясендә
яшәүче Россия Федерациясе халыкларының телләрен һәм мәдәниятләрен саклауга
һәм үстерүгә, мигрантларның социаль һәм мәдәни адаптациясенә, милләтара
(этникара) конфликтларны профилактикалауга юнәлтелгән чараларны тормышка
ашыру өчен шартлар булдыруны тәэмин итә;;
бишенче-унберенче абзацларны җиденче-унөченче абзацлар дип санарга;
5 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
« каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм
транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнаша;;
б) 2 өлешне түбәндәге эчтәлекле унбишенче абзац өстәргә:
«- «Россия Федерациясендә хокук бозуларны профилактикалау системасы
нигезләре турында " 2016 елның 23 июнендәге 182-ФЗ номерлы Федераль законда
каралган хокук бозуларны профилактикалау өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыра.»;
19)VI башлыгының исеме түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«VI. «ҖИРЛЕКНЕҢ КОНТРОЛЬ-ХИСАП ОРГАНЫ. ҖИРЛЕ ҮЗИДАРӘ
ОРГАННАРЫНЫҢ ҮЗАРА ХЕЗМӘТТӘШЛЕГЕ.»;
20) 50 статьяның 1 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1. Җирлекнең ревизия комиссиясе тышкы муниципаль финанс контроле җирле
үзидарәсенең даими эшләүче, коллегиаль органы булып тора һәм җирлек Советы
тарафыннан төзелә. Ревизия комиссиясе авыл җирлеге Советына хисап тотты һәм
контрольдә тотылды.»;
21)57 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«57 Статья. Җирлек башлыгы һәм аның урынбасары, җирлек Советы
депутатлары, җирлекнең башка вазыйфаи затлары эшчәнлегенең социаль һәм башка
гарантияләре
1.Җирлек башлыгына һәм аның урынбасарына, җирлек Советы депутатларына,

җирлекнең башка вазыйфаи затларына бирелә торган социаль һәм башка гарантияләр
«муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты, җирле үзидарәнең
сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында» 2009 елның 12 февралендәге 15ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, әлеге устав һәм җирлек Советы
карарлары белән билгеләнә.
2. Муниципаль вазыйфаны даими нигездә биләгән затка гарантияләнә:
1) вазыйфаи вәкаләтләрне үтәүне тәэмин итүче эш шартлары, муниципаль
хокукый актлар нигезендә;
2) милек рәвешләренә бәйсез рәвештә җирле үзидарә органнарының,
предприятиеләрнең, учреждениеләрнең һәм оешмаларның, тулысынча яисә өлешчә
җирле бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән
финансланучы йә салымнар һәм мәҗбүри түләүләр түләү буенча ташламаларга ия, йә
җирле үзидарә органнарын һәм (яисә) җирлек территориясендә урнашкан Татарстан
Республикасы дәүләт хакимияте органнарын гамәлгә куючылар буларак кабул итүгә
хокукы, законнар нигезендә, җирлек территориясендә урнашкан Татарстан
Республикасы дәүләт хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының,
предприятие, учреждение һәм оешмаларның вазыйфаи затлары;
3) җирлекнең җирле үзидарә органнары тарафыннан кабул ителгән хокукый
актлардан тоткарлыксыз файдалану хокукы;
4) муниципаль хокукый актларда җирлекнең тиешле территориясендә булган
җирле үзидарә органнары, ә федераль законнарда каралган очракларда - милекнең
барлык рәвешләрендәге оешмалардан, иҗтимагый берләшмәләрдән һәм аларның
вазыйфаи затларыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча вәкаләтләрне үтәү өчен
кирәкле мәгълүмат һәм материаллар алу хокукы;;
5) акчалата бүләкне үз вакытында һәм тулы күләмдә алу хокукы;
6) Эш (хезмәт) вакытының нормаль дәвамлылыгын билгеләү, ял көннәре һәм
эшләми торган бәйрәм көннәре бирү, шулай ук ел саен түләнә торган төп һәм өстәмә
яллар белән тәэмин ителә торган ял;
7) муниципаль вазыйфаны биләүче затка һәм аның гаилә әгъзаларына, шул
исәптән муниципаль вазыйфаны биләүче зат пенсиягә чыккач та, медицина хезмәте
күрсәтү;
8) затның муниципаль вазыйфаны биләгәндә яисә туктатылганнан соң, әмма
аларның вазыйфаи бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә барлыкка килгән эшкә
яраклылык чорында яисә эшкә яраклылык югалган очракта, мәҗбүри дәүләт социаль
иминияте (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендә);
9) «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы
депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең
сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында» 2009
елның 12 февралендәге 15-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законында
билгеләнгән тәртиптә һәм шартларда пенсия белән тәэмин итү, шулай ук муниципаль
вазыйфаны биләүче затның гаилә әгъзаларын, аның үтәлеше белән бәйле рәвештә
барлыкка килгән вакытта, федераль законнар нигезендә, аның гаилә әгъзаларын
пенсия белән тәэмин итү.;

10) федераль законнарда һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән
очракларда, тәртиптә һәм шартларда вазыйфаи вәкаләтләрен үтәүгә бәйле рәвештә
муниципаль вазыйфаны биләүче затны һәм аның гаилә әгъзаларын көчләү,
янаулардан һәм башка хокуксыз гамәлләрдән яклау.;
11) хезмәт командировкаларына бәйле чыгымнарны каплау;
12) үз вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда транспорт хезмәте күрсәтү, шулай ук
муниципаль хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә биләгән вазыйфасына бәйле
рәвештә хезмәт максатларында шәхси транспортны файдаланган өчен компенсация.
3. Муниципаль вазыйфаны даими рәвештә биләгән затка әлеге статьяның 2
өлешендәге 1-4 һәм 10 пунктларында каралган гарантияләр бирелә, шулай ук
муниципаль вазыйфаны биләү белән бәйле чыгымнарны, шул исәптән муниципаль
вазыйфаны биләү белән бәйле чыгымнарны муниципаль хокукый актларда
билгеләнгән тәртиптә компенсацияләү гарантияләнә.
4.Муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга вәкаләтләрне гамәлгә ашыру
гарантияләре җирле бюджет акчалары исәбеннән финанслана.»;
22)65 статьяда:
а) 1 өлешнең 3 пунктында «норматив һәм башка» сүзләрен төшереп
калдырырга;
б) түбәндәге эчтәлекле 6 өлеш өстәргә::
«6.Эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеген гамәлгә ашыру мәсьәләләренә
кагылышлы муниципаль норматив хокукый актлар, эшкуарлык һәм инвестиция
эшчәнлеген гамәлгә ашыруны нигезсез кыенлаштыра торган нигезләмәләрне ачыклау
максатларында, Татарстан Республикасы Законы нигезендә муниципаль норматив
хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә җирле үзидарә органнары тарафыннан
үткәрелә торган экспертиза булырга мөмкин.»;
23)68 статьяда:
а) 1 өлештә "район прокуроры» сүзләрен «прокурор" сүзләренә
алмаштырырга»;
б) 2 өлештә «сүзләреннән соң» җирлек советына һәм закон чыгару
инициативасы хокукына ия, тиешле һәм түбән дәрәҗәдәге органнарга «сүзләрен
өстәргә хокуклы»;
в)түбәндәге эчтәлекле 4 өлеш өстәргә::
«4. Эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеге субъектлары өчен муниципаль
норматив хокукый актларда элек каралган яңа яисә үзгәртә торган муниципаль
норматив хокукый актлар проектлары, җирле үзидарә органнары (җирле үзидарә
органнарының вазыйфаи затлары) тарафыннан Татарстан Республикасы Законы
нигезендә муниципаль норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә җирле
үзидарә органнары (җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары) тарафыннан
үткәрелә торган җайга салу йогынтысын бәяләүне, җирлек Советының норматив
хокукый актлары проектларыннан тыш, үзгәртүне билгели торган норматив хокукый
актлар проектларыннан, җирле салымнарны һәм җыемнарны юкка чыгара, шулай ук
җирлек Советының бюджет хокук мөнәсәбәтләрен җайга сала торган норматив
хокукый актлары проектлары.
Эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеге субъектлары өчен муниципаль
норматив хокукый актларда каралган вазыйфаларны яңа яисә үзгәртә торган

муниципаль норматив хокукый актлар проектларының җайга салу йогынтысын
бәяләү эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеге субъектлары өчен артык вазыйфалар,
тыюлар һәм чикләүләр кертә торган яисә аларны кертүгә этәрә торган
нигезләмәләрне, шулай ук нигезләмәләрне ачыклау максатларында үткәрелә,
эшмәкәрлек һәм инвестиция эшчәнлеге субъектларының һәм җирлек бюджетының
нигезсез чыгымнары барлыкка килүгә ярдәм итә.»;
24)69 статьяга түбәндәге эчтәлекле 2.1 өлеш өстәргә::
«2.1. Җирлек башлыгы тавышы җирлек Советы карарларын кабул иткәндә
җирлек Советы депутаты тавышы буларак исәпкә алына.»;
25)70 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
"70 Статья. Җирлек башлыгының хокукый актлары
1. Җирлек башлыгы үз вәкаләтләре чикләрендә җирлек Советы эшчәнлеген
оештыру мәсьәләләре, шулай ук әлеге Уставка кертелгән башка мәсьәләләр буенча
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка
федераль законнар нигезендә карарлар һәм күрсәтмәләр чыгара.
2. Федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, әлеге Устав,
җирлек Советы карарлары белән билгеләнгән вәкаләтләре чикләрендә җирлек
башлыгы федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән җирле
үзидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга
бәйле мәсьәләләр буенча җирлек башкарма комитеты карарларын, шулай ук җирлек
башкарма комитеты эшен оештыру мәсьәләләре буенча боерыкларын чыгара.»;
26)71 статьяда:
а) 1 өлешнең өченче абзацында «үзгәрешләр кертү» сүзләрен «үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү " сүзләренә алмаштырырга»;
б) 8 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«8. Бастырып чыгарганда (халыкка җиткергәндә) муниципаль хокукый актның
реквизитлары күрсәтелә.
Муниципаль хокукый актларны рәсми бастырып чыгару юлы белән гамәлгә
ашырыла:
хокукый акт текстын «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталы» нда веб-адрес буенча Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
урнаштыру (бастырып чыгару); http://pravo.tatarstan.ru;
-хокукый акт текстын җирлекнең җирле үзидарә органнары гамәлгә куйган
басма МАССАКҮЛӘМ мәгълүмат чараларында яки җирлек территориясендә
таратыла торган һәм җирлек Советы карары белән билгеләнгән бүтән массакүләм
мәгълүмат чараларында бастырып чыгару. Хокукый акт текстын башка массакүләм
мәгълүмат чараларында бастырганда әлеге басылуның рәсми булуы турында билге
булырга тиеш.
Муниципаль хокукый актларны халыкка җиткерү юлы белән гамәлгә ашырыла:
- хокукый акт текстын авыл җирлеге территориясендә махсус мәгълүмат
стендларында урнаштыру. Күрсәтелгән стендларның саны һәм аларның урнашу
урыннары җирлек Советы тарафыннан раслана һәм җирлек халкы тарафыннан

муниципаль хокукый акт тексты белән каршылыксыз танышу мөмкинлеген тәэмин
итәргә тиеш;
хокукый акт текстын районның рәсми сайтында Интернет мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштыру өчен:
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru;
27)74 статьяның 1 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1. Җирле үзидарә органнары җирлек исеменнән Россия Федерациясе
Конституциясе, федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителә торган җирле
үзидарә органнарының норматив хокукый актлары нигезендә муниципаль мөлкәтне
мөстәкыйль белә, файдалана һәм алар белән эш итә.»;
28)78 статьяның 1 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1. Җирлекнең үз бюджеты бар (җирле бюджет).»
29)79 статьяның 2 өлешендә «аларны акчалата тоту чыгымнары» сүзләрен
«аларның хезмәт өчен түләү чыгымнары»сүзләренә алмаштырырга.;
30)84 статьяның 9 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«9.Җирлек бюджеты үтәлеше турындагы карар белән, җирлек бюджеты
керемнәренең, чыгымнарының һәм дефицитының (профицит) гомуми күләмен
күрсәтеп, хисап финанс елы өчен җирлек бюджеты үтәлеше турында хисап раслана.
Хисап финанс елында җирлек бюджеты үтәлеше турында җирлек Советы
карарына аерым кушымталар белән күрсәткечләр раслана:
җирлек бюджетының керемнәре, бюджетлар керемнәрен классификацияләү
кодлары буенча;
җирлек бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы буенча җирлек
бюджеты чыгымнары;
бюджет чыгымнарын классификацияләү бүлекләре һәм бүлекчәләре буенча
җирлек бюджеты чыгымнары;
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары буенча
җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары.
Җирлек бюджеты үтәлеше турындагы карар белән шулай ук Россия
Федерациясе Бюджет кодексы һәм аның нигезендә кабул ителгән Татарстан
Республикасы Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы законы, җирлек Советының
муниципаль хокукый акты белән җирлек бюджеты үтәлеше турындагы карар өчен
билгеләнгән башка күрсәткечләр раслана.».
2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының «Олы Елга
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезләмәләренең яңа редакциясен
расларга.
3.Әлеге карар, федераль законнар нигезендә үз көченә керүнең башка
срокларына ия булган пунктлардан тыш, рәсми басылып чыккан мизгелдән үз көченә
керә.
4.Әлеге карарны гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда
юстиция органнарына дәүләт теркәвенә алу өчен җибәрергә.
5. Карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы
Елга авыл җирлегенең Олы Елга авылы, Октябрь урамы, 25 йорт; Казаклар авылы,
Үзәк урам, 9 йорт; Сорочьи Горы авылы, Үзәк урам,16а йорт; Кама поселогы,
Курортная-2 урамы, 23 йорт адреслары буенча урнашкан махсус мәгълүмат

стендларында һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм http://pravo.tatarstan.ru. вебадресы буенча Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан
Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга.
6. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне
үземнең җаваплылыкта
калдырам.
Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Олы Елга авыл җирлеге Башлыгы
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