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КАРАР
Чирмешән муниципаль районы Советы
Татарстан Республикасы

Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы
Советы Регламенты турында
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында » 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан
Республикасында җирле үзидарҽ турында » 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы
Уставы нигезендҽ, Татарстан Республикасы Чирмешҽн районы прокурорының
«Ачыкланган коррупциячел факторларны бетерү максатында норматив хокукый актны
үзгҽртү турында » 2019 елның 5 апрелендҽге 272-р номерлы талҽбен карап, Татарстан
Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы Советы КАРАР БИРДЕ:
1. Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы Советы регламентын
кушымта нигезендҽ расларга.
2. Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль район Советының «Татарстан
Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы Советы Регламенты турында» 2009 елның
16 декабрендҽге 165 номерлы, 2014 елның 19 мартындагы 213 номерлы «Татарстан
Республикасы Чирмешҽн муниципаль район Советының «Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль районы Советы Регламенты турында» 2009 елның 16 декабрендҽге
165 номерлы карарына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү хакында " карары үз кҿчен
югалткан дип танырга.
3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районының
рҽсми сайтында һҽм Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында
(Pravo.tatarstan.ru (Интернет-телекоммуникация челтҽрендҽ) бастырып чыгарырга.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Чирмешҽн муниципаль район
Советының Җирле үзидарҽ, Совет Регламенты, хокук тҽртибе, Экология һҽм халык
иминлеге буенча даими комиссиясенҽ йҿклҽргҽ.
Башлык урынбасары,
муниципаль район Советы рҽисе урынбасары
Г. М. Җамалетдинов

Татарстан Республикасы
Чирмешҽн муниципаль район
Советының
2019 елның 5 июне, № 224 карарына
кушымта
Татарстан Республикасы
Чирмешән муниципаль районы Советы
Регламенты

I бүлек. Гомуми нигезләмәләр
1 Статья. Регламентның эшчәнлек өлкәсе
1. Ҽлеге Регламент Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы
Советы (алга таба –район Советы) эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала, район
советы утырышларын чакыру, ҽзерлҽү һҽм үткҽрү тҽртибен, аның утырышларында карала
торган мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алышу һҽм карарлар кабул итү тҽртибен, даими
комиссиялҽрне, депутат тҿркемнҽрен, район Советының башка органнарын тҿзү һҽм
аларның вҽкалҽтлҽрен, депутатларның хокукларын һҽм бурычларын билгели, район
Советы һҽм аның депутатларының үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибенҽ бҽйле башка
мҽсьҽлҽлҽрне җайга сала.
2. Ҽлеге регламентны үтҽү район Советы депутатлары, муниципаль район җирле
үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары, мҽсьҽлҽлҽрне район Советы каравына кертүче,
аның утырышларында катнашучы, депутатларның мҿрҽҗҽгатьлҽрен һҽм запросларын
караучы башка затлар ҿчен мҽҗбүри булып тора.
II бүлек. Район Советы утырышлары
2 Статья. Район Советы утырышлары
1. Район Советы тҿп эш формасы аның компетенциясенҽ кергҽн мҽсьҽлҽлҽр хҽл
итҽ торган утырышлары булып тора.
2. Яңадан сайланган Район Советы Район Уставы белҽн билгелҽнгҽн, Район Советы
сайланганнан соң 30 кҿннҽн дҽ артмаган срокта - район Советы депутатларының
билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ ҿчтҽн икесе булганда беренче утырышка җыела.
3. Район Советы утырышы, ҽгҽр анда сайланган депутатларның ҿчтҽн икесе генҽ
катнашкан очракта, хокуклы дип санала алмый.
4. Яңа оешкан Район Советының беренче утырышын элеккеге чакырылыш район
башлыгы,Район Советы рҽисе, ҽ ул булмаганда - Район Башкарма комитеты җитҽкчесе
чакыра һҽм ҽзерли.
5. Яңадан сайланган Район Советының беренче утырышын Район башлыгы, Район
Советы рҽисе сайланганчы район яшь буенча Советы депутаты ача.
6. Ҽгҽр дҽ теркҽү мҽгълүматлары буенча утырышта сайланган депутатлар саныннан
ҿчтҽн икедҽн дҽ ким катнашса, бу очракта Башлык, Район Советы рҽисе карары белҽн
утырыш башка вакытта күчерелҽ, ҽмма 3 кҿннҽн артыкка түгел.

3 Статья. Утырыш чакырылышы.
1. Чираттагы район Советы утырышлары кирҽк булган саен үткҽрелҽ, ҽмма ҿч айга
бер тапкырда ким булмаска тиеш һҽм Район Башлыгы,Район Советы Рҽисе тарафыннан
чакырыла.
2. Чираттан тыш утырышлар Район Башлыгы,район Советы Рҽисе тарафыннан, үз
инициативасы буенча, кимендҽ 2 даими комиссия, депутат тҿркемнҽре инициативасы
буенча, депутатларның билгелҽнгҽн саныннан, Район Башкарма комитеты, контрольхисап Палатасы, Районның территориаль сайлау комиссиясе тарафыннан чакырылырга
мҿмкин.
3. Район Советы депутатлары һҽм чакырылган затлар чираттагы утырышны үткҽрү
вакыты һҽм урыны, район Советы каравына кертелҽ торган мҽсьҽлҽлҽр турында биш
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, ҽ чираттан тыш утырыш уздыру кҿненҽ кадҽр бер кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча хҽбҽр ителҽ. Район Советы утырышын үткҽрү урыны һҽм вакыты турында
хҽбҽр массакүлҽм мҽгълүмат чараларында басылып чыгарга мҿмкин.
4. Карарлар проектлары һҽм аларга кушып бирелҽ торган материаллар чираттагы
утырыш ачылганчыга кадҽр 5 кҿн кала яисҽ чираттан тыш утырыш ачылганчыга кадҽр бер
тҽүлек кала депутатларга бирелҽ.
5. Утырышлар арасында Район Советы эшчҽнлеге даими комиссиялҽрнең, депутат
берлҽшмҽлҽренең, фракциялҽрнең, вакытлыча тҿзелгҽн комиссиялҽрнең (шул исҽптҽн
күчмҽ утырышларның) утырышлары, депутат кҿннҽре һҽм башка рҽвешлҽрдҽге
утырышлар рҽвешендҽ алып барыла.
4 Статья. Район Советы утырышы эшендә хәбәрдарлык
1. Район Советы утырышлары ачык булып тора. Аерым очракларда, депутатларның
билгелҽнгҽн саныннан күпчелек карары буенча, депутатларның ябык утырышлары
үткҽрелҽ ала, аларда бары тик район Советы тарафыннан чакырылган затлар, шулай ук
законнар нигезендҽ ябык утырышларда катнашу хокукына ия затлар гына катнаша ала.
2. Утырышта дҽүлҽт хакимиятенең вҽкиллекле органнары депутатлары, Татарстан
Республикасы башкарма хакимияте органнарының вазыйфаи затлары, Район Башкарма
комитеты җитҽкчесе, башка җирле үзидарҽ органнары җитҽкчелҽре, массакүлҽм
мҽгълүмат чаралары вҽкиллҽре катнаша ала.
3. Район Советы утырышына җҽмҽгать оешмалары, территориаль иҗтимагый
үзидарҽ органнары, массакүлҽм мҽгълүмат чаралары вҽкиллҽре, гражданнар чакырылырга
мҿмкин.
5 Статья. Район Советы утырышының эш тәртибе
1. Совет утырышы Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт
гимннары белҽн ачыла һҽм ябыла. 2. Район Советы утырышлары 08 сҽгатьтҽн 18 сҽгатькҽ
кадҽр үткҽрелҽ. Башка вакытта район Советы утырышына чакыру турында Район
Башлыгы карар кабул иткҽндҽ мҿмкин. Утырышны үткҽрү вакытын озайту район Советы
тарафыннан утырышта рҽислек итүче тҽкъдиме белҽн кабул ителҽ.Утырышның кҿн
тҽртибе (вакыт һҽм тҽнҽфеслҽр саны) район Советы тарафыннан, рҽислек итүче тҽкъдим
белҽн, Совет утырышы башында раслана.
3. Карар буенча, район Советы утырышы эшендҽ сессиядҽ карала торган
мҽсьҽлҽлҽре буенча документлар, материаллар һҽм мҽгълүмат ҽзерлҽү ҿчен тҽнҽфес
игълан ителергҽ мҿмкин, ҽмма 1 айдан артыкка түгел.
4. Утырышка килгҽн депутатларны теркҽү ул ачылганчы бер сҽгать кала башлана.
Депутатларны теркҽү һҽр утырыш алдыннан үткҽрелҽ.
6 Статья. Утырышта рәислек итүче

1. Район советы утырышларын Район Башлыгы,район Советы Рҽисе ача һҽм алып
бара, ҽ аны сайлаганчы-яше буенча иң ҿлкҽн депутат.
2. Район Башлыгы булмаганда, аның урынбасары Район Советы Рҽисе рҽислек
итүче булып тора.
3. Утырышта рҽислек итүче:
- утырышны ача һҽм яба;
- утырыш эше ҿчен кворум булуны билгели һҽм аның үтҽлешен күзҽтҽ;
- эш тҽртибе ҽлеге регламентка яки Район Советы тарафыннан кабул ителгҽн
тҽртибенҽ туры китереп үткҽрүне тҽэмин итҽ;
- докладчыларга, ҿстҽмҽ докладчыларга һҽм чыгыш ясаучыларга сүз бирҽ;
- язмача запрослар, гаризалар, белешмҽлҽр игълан итҽ;
- депутатларга телдҽн сораулар, сораулар һҽм белешмҽлҽр, утырышны алып бару
буенча искҽрмҽлҽр, тҽкъдимнҽр, карарлар проектлары буенча тҿзҽтмҽлҽр, тавыш бирү
мотивлары буенча чыгышлар бирҽ;
- карарлар кабул итүне талҽп итҽ торган мҽсьҽлҽлҽр буенча депутатларга тавыш
бирү үткҽрҽ һҽм аның нҽтиҗҽлҽрен игълан итҽ;
- утырыш эшен тҽэмин итүгҽ, даими комиссиялҽргҽ, депутатларга, Район Советы
аппаратына бҽйле йҿклҽмҽлҽр бирҽ;
- Район Советы утырышы беркетмҽсенҽ кул куя;
- ҽлеге регламент нигезендҽ, утырыш үткҽрү процедурасы белҽн бҽйле башка
функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра.
7 Статья. Утырыш секретариаты, хисап, редакция комиссиясе
1. Ҽлеге Регламент нигезлҽмҽлҽренең утырышны уздыру тҽртибенҽ кагылышлы ҿлешендҽ
үтҽлешен тҽэмин итү максатларында 2 депутат санында Секретарь яисҽ Секретариат
сайлана.
Сҽркатип яисҽ Секретариат депутат талҽплҽрен һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽрен, сорауларны,
белешмҽлҽрне, хҽбҽрлҽрне, гаризаларны, тҽкъдимнҽрне һҽм депутатлардан, шулай ук
гражданнардан кергҽн башка материалларны, аларны кирҽкле кешегҽ җибҽреп, терки.
2. Карала торган мҽсьҽлҽ буенча депутатларның мҿрҽҗҽгатьлҽрен һҽм фикерлҽрен
тулырак исҽпкҽ алу һҽм утырышта карар проектының ахыргы текстын эшлҽү ҿчен 3
депутаттан торган редакция комиссиясе сайлана.
3. Утырышта карар кабул иткҽндҽ тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү ҿчен 3
депутаттан торган хисап комиссиясе сайлана.
III бүлек. Мәсьәләләрне карауга әзерләү һәм кертү.
Көн тәртибен формалаштыру.
8 Статья. Көн тәртибендәге сорауларны кертү
1. Район Советы утырышының кҿн тҽртибенҽ Район Башлыгы, район Советы Рҽисе,
даими комиссиялҽр, депутатлар, депутат тҿркемнҽре, Район Башкарма комитеты
җитҽкчесе, Контроль-хисап палатасы рҽисе, Районның территориаль Сайлау комиссиясе
рҽисе кертелҽ.
2. Район Советы утырышында сораулар, карарлар проектларын карау турындагы
тҽкъдимнҽр белҽн шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары, хокукый
инициативаны гамҽлгҽ ашыру тҽртибендҽ гражданнарның инициатив тҿркеме мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Закон, Район Уставы һҽм Район Советы карарлары белҽн хокукый инициативаны
тормышка ашыру субъектлары һҽм тҽртибе билгелҽнҽ.

3. Район Советы утырышында мҽсьҽлҽлҽрне карау турындагы тҽкъдимнҽр район
Советы Аппараты җитҽкчесендҽ тупланалар һҽм утырышлар арасында Район
Башлыгына, Район Советы рҽисенҽ тапшырылалар.
9 Статья. Көн тәртибен раслау
1. Кҿн тҽртибендҽге проект рҽислек итүче тарафыннан игълан ителҽ һҽм утырышта
катнашкан депутатлар саныннан күпчелек тавыш белҽн нигез итеп алына.
2. Сорауларны алмаштыру, аларның формулировкаларын тҿгҽллҽштерү, ҿстҽмҽ
мҽсьҽлҽлҽр турында тҽкъдимнҽр, шулай ук ҽлеге Регламентның 8 статьясындагы 1
ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн затлар тарафыннан кҿн тҽртибе проектын нигез итеп алганнан соң
кҿн тҽртибенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне тҿгҽллҽштерү турында тҽкъдимнҽр кертелҽ.
3. Тҽкъдимнҽр буенча фикер алышканнан соң, кҿн тҽртибе депутатлар саныннан
күпчелек тавыш белҽн, тулаем алганда раслана.
10 Статья. Сорауларны карауга әзерләү
1. Район Советы утырышына кертелҽ торган мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар
проектлары, докладлар, белешмҽ материаллар даими комиссиялҽр, депутатлар, җирле
үзидарҽ органнары, территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары, ҽлеге мҽсьҽлҽне карауга
керткҽн инициативалы тҿркем, Район Башкарма комитеты, мҽсьҽлҽне ҽзерлҽү буенча
махсус оештырылган комиссиялҽр тарафыннан ҽзерлҽнҽ. Карарлар проектлары һҽм аңа
кушымта итеп бирелҽ торган документлар район Советына утырыш үткҽрү датасына
кадҽр 15 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, тҽкъдир ителҽ.
2. Район Советы каравына кертелҽ торган карарлар проектлары, тиешле даими
комиссия утырышында алдан каралырга тиеш.
3. Бюджет, муниципаль районның социаль-икътисади үсеш программасы, аларның
үтҽлеше турындагы хисап проектлары даими комиссиялҽр утырышларында алдан
каралырга тиеш.
Бюджет, аның үтҽлеше турында карар проектлары, муниципаль максатчан
программалар проектлары муниципаль районда бюджет процессы турындагы нигезлҽмҽдҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелҽ һҽм карала.
Муниципаль финанс тикшерүе предметы булган мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар
проектлары Тикшерү-хисап палатасы тарафыннан мҽҗбүри каралырга тиеш.
Ачык тыңлауларга (иҗтимагый фикер алышуларга) чыгарылырга тиешле
мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар проектлары муниципаль норматив актлар нигезендҽ район
Советына кертелҽ.
4. Тҽртиптҽн чыгарылма рҽвешендҽ, кирҽкле процедураларны узмаган, ҽмма
ашыгыч карау талҽп итүче карарлар проектлары Башлык, Район Советы рҽисе
тарафыннан утырышка чыгарылырга мҿмкин.
5. Карарлар проектларын кертү тҽртибе, аларга кушып бирелҽ торган документлар
исемлеге һҽм формасы, шулай ук аларны кабул итү тҽртибе, муниципаль район халкы
белҽн фикер алышу Район Советы яки Башлыгы,Район Советы рҽисе тарафыннан хокукый
актлары белҽн билгелҽнҽ.
11 Статья. Район Советы утырышына карарлар проектларын карау өчен
кертү
1. Ҽлеге Регламентның 10 статьясындагы 5 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн хокукый акт
кабул ителгҽнче ҽлеге статьяда билгелҽнгҽн карарлар проектларын кертү тҽртибе
кулланыла.
2. Карар проекты ҽлеге Регламентның 8 статьясындагы 1, 2 ҿлешлҽрендҽ
күрсҽтелгҽн затлар тарафыннан,Район Башлыгы, Район Советы рҽисе исеменҽ язма
рҽвештҽ сессиягҽ кадҽр 15 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча кертелҽ.

3. Карарлар проектларына түбҽндҽге материаллар теркҽлҽ:
- аңлатма язуы;
- белешмҽ материаллар (кертелҽ торган мҽсьҽлҽ буенча мҽгълүмат, иллюстратив
материал, схемалар, таблицалар һ. б.)
- финанс-икътисадый нигезлҽү (ҽлеге проектны тормышка ашыру матди чыгымнар
талҽп иткҽн очракта);
- Контроль-хисап палатасы бҽялҽмҽсе (карар проекты муниципаль финанс
тикшерүе предметы булган мҽсьҽлҽлҽргҽ кагылса,);
- чагыштыру таблицасы (Район Советы карарына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү
турында турында карар проекты керткҽн очракта);
- ҽлеге мҽсьҽлҽ буенча чыгыш ясаучы һҽм чакырылган докладчылар исемлеге;
- ҽлеге карар кабул ителүгҽ бҽйле рҽвештҽ кабул ителергҽ, үз кҿчен югалткан дип
танылырга яки туктатылырга тиешле муниципаль хокукый актлар исемлеге.
4. Район Башкарма комитеты җитҽкчесе, башка җирле үзидарҽ органнары
җитҽкчелҽре тарафыннан кертелгҽн карарларның проектлары район Башкарма
комитетында, башка җирле үзидарҽ органнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ завизациялҽнергҽ
тиеш. Озату материалларында башкаручының фамилиясе, исеме, атасының исеме,
вазыйфасы һҽм эш телефоны, шулай ук проектны эшлҽгҽн бүлекчҽ җитҽкчесе булырга
тиеш.
5. Карарларның барлык проектлары да район Советы Аппаратының юридик
бүлегендҽ Хокукый экспертиза узарга тиеш. Закон проектының тиешле талҽплҽренҽ туры
килү-килмҽве турындагы карар проекты юридик хезмҽт җитҽкчесе тарафыннан кабул
ителҽ, шулай булмаган очракта материаллар, тҽкъдим ителгҽн проектның гамҽлдҽге закон
талҽплҽренҽ туры килмҽве турында юридик хезмҽт бҽялҽмҽсе белҽн, эшлҽп бетерүгҽ
җибҽрелҽ яки депутатларга тапшырыла.
6.Кеше һҽм граждан хокукларына, иреклҽренҽ һҽм бурычларына, бюджет
акчаларын бүлүгҽ бҽйле, органнарның һҽм җирле үзидарҽнең контроль, рҿхсҽт итү,
теркҽү, юрисдикция вҽкалҽтлҽрен регламентлаучы муниципаль милек белҽн идарҽ итүгҽ
кагылышлы норматив характердагы карарлар проектлары коррупциячел факторларны
ачыклау предметына (коррупциягҽ каршы экспертиза) экспертизага тиеш. Башка карарлар
проектларына карата коррупциягҽ каршы экспертиза Район Башлыгы, Район Советы рҽисе
кушуы буенча үткҽрелҽ.
Коррупциягҽ каршы экспертиза күрсҽтелгҽн проектларга хокукый экспертиза
үткҽргҽндҽ, Район Советы аппаратының юридик бүлегендҽ норматив хокукый актларга
коррупциягҽ каршы экспертиза үткҽрү тҽртибе турында Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
7. Карар проектлары, ҽлеге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽргҽ тиешле даими комиссия
тарафыннан карала. Карау нҽтиҗҽлҽре буенча даими комиссия Район Советы утырышына
кертелҽ торган мҽсьҽлҽнең максатка ярашлылыгы турында, шулай ук ҽлеге мҽсьҽлҽне
утырышта карарга ҽзерлеге турында бҽялҽмҽ бирҽ.
8. Карауга чыгарыла торган карарларның проектлары район Советы Аппаратының
юридик хезмҽте хезмҽткҽре, ҽлеге карар проектын ҽзерлҽгҽн зат тарафыннан визалана.
9. Район Советы депутатлары тарафыннан кертелгҽн карар проектына коррупциягҽ
каршы бҽйсез экспертиза үткҽрү мҿмкинлеген тҽэмин итү максатларында ҽлеге карар
проекты, тиешле бҽялҽмҽлҽрне кабул итү башлану һҽм бетү даталарын күрсҽтеп,
Татарстан Республикасының Интернет-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми
порталында урнаштырыла.
IV бүлек. Көн тәртибендәге мәсьәләләр буенча фикер алышу.
12 Статья. Сораулар буенча фикер алышу процедурасы

1. Сорау буенча фикер алышу процедурасы район Советы утырышында үз эченҽ
ала:
- докладчы чыгышы;
- ҿстҽмҽ докладчы чыгышы (кирҽк булганда);
- депутатларның сораулары һҽм аларга җаваплар;
- фикер алышуларда чыгышлар;
- докладчының йомгаклау сүзе (кирҽк булганда);
- «нигез ҿчен» документны кабул итү ҿчен тавыш бирү;
- кергҽн тҿзҽтмҽлҽрне редакция комиссиясе тарафыннан игълан итү;
- тҿзҽтмҽлҽр авторларының чыгышы (кирҽк булганда);
- тҿзҽтмҽлҽр буенча тавыш бирү (кирҽк булганда);
- тавыш бирү «тулаем алганда».
13 Статья. Сүз бирү
1. Доклад ҿчен сүз Район Советы утырышында карау ҿчен сорау керткҽн затка
(мҽсьҽлҽ керткҽн орган җитҽкчесенҽ) яки Район Советы утырышында ҽлеге проектны
тҽкъдим итҽргҽ вҽкалҽтле бүтҽн затка һҽм бу мҽсьҽлҽ буенча билгелҽнгҽн докладчы
бирелҽ.
2. Ҿстҽмҽ доклад ҿчен сүз түбҽндҽге адрес буенча бирелҽ: ҽлеге мҽсьҽлҽ үз
карамагына керҽ торган даими комиссия рҽисенҽ, даими комиссия карары нигезендҽ
ҿстҽмҽ доклад белҽн чыгыш ясарга вҽкалҽтле депутатка, карала торган мҽсьҽлҽ керҽ
торган учреждение җитҽкчесенҽ(җитҽкчелҽренҽ).
3. Карала торган мҽсьҽлҽ буенча фикер алышуларда чыгыш ясау ҿчен сүз бирү
турындагы мҿрҽҗҽгатьлҽр утырышта рҽислек итүче исеменҽ (кагыйдҽ буларак, язма
рҽвештҽ) бирелҽ.
4. Утырышта рҽислек итүче фикер алышуларда чыгыш ясау ҿчен мҿрҽҗҽгатьлҽр
керү тҽртибендҽ сүз бирҽ.
5. Процедурасы һҽм тавыш бирү мотивлары буенча, шулай ук сорауларга җавап
бирү ҿчен сүз чиратсыз һҽм тавыш биргҽнче бирелергҽ мҿмкин.
6. Фикер алышулар туктатылганнан соң рҽислек итүче сүзне редакция комиссиясе
вҽкиленҽ бирҽ.
7. Район башлыгы, Район Советы рҽисе, аның урынбасары, район Башкарма
комитеты Җитҽкчесе чыгыш ясау ҿчен сүз алырга хокуклы.
8. Рҽислек итүче, ҽгҽр катнашучы депутатларның күпчелек тавышы белҽн башка
карар кабул ителмҽсҽ, депутатлар булмаган затларга сүз бирергҽ мҿмкин.
14 Статья. Чыгыш ясау өчен вакыт
1. Докладлар, ҿстҽмҽ докладлар һҽм йомгаклау сүзлҽре ҿчен вакыт рҽислек итүче
тарафыннан докладчылар һҽм ҿстҽмҽ докладчылар белҽн килешү буенча, лҽкин доклад
ҿчен 60 минуттан да артык түгел, ҿстҽмҽ доклад ҿчен - 10 минут, йомгаклау сүзе ҿчен 10
минут билгелҽнҽ.
2. Кҿн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽрне караганда, район бюджеты, социаль-икътисади
үсеш программалары, аларның үтҽлеше турындагы хисаплардан тыш, Район Советы,
мҽсьҽлҽнең асылы кыскача мҽгълүмат һҽм бирелгҽн сорауларга җаваплар белҽн чиклҽнеп,
доклад тыңламаска карар кабул итҽргҽ мҿмкин.
3. Башка очракларда бирелҽ:
- фикер алышуларда чыгыш ясау ҿчен-7 минутка кадҽр,
- кабат чыгыш ясау ҿчен - 3 минутка кадҽр,
- процедура буенча-3 минутка кадҽр,
- тавыш бирү мотивлары буенча-3 минутка кадҽр,
- депутатлар булмаган кешелҽргҽ сессия карары буенча 3 минутка кадҽр.

4. Кирҽк булган очракларда рҽислек итүче утырышта катнашкан күпчелек
депутатларның ризалыгы белҽн чыгыш ясау ҿчен вакытны озайта ала.
Статья 15. Фикер алышуларны туктату
1. Фикер алышуларны туктату турындагы мҽсьҽлҽ рҽислек итүче чыгыш ҿчен
язылган һҽм чыгыш ясаган депутатлар, шулай ук чыгыш ясаучы депутатлар санын игълан
иткҽннҽн соң хҽл ителҽ.
2. Фикер алышуларны туктату турындагы мҽсьҽлҽне хҽл иткҽннҽн соң билгелҽнгҽн
саннан кимендҽ 1/5 ҿлеше булган депутатлар тҿркеме ҽлеге депутат тҿркеме вҽкиленҽ сүз
бирүне сораса, рҽислек итүче аңа чыгыш ясау ҿчен вакыт бирҽ.
Статья 16. Район Советы утырышында чыгышлар тәртибе һәм этикасы
1. Чыгышлар трибунадан яисҽ рҽислек итүче ризалыгы белҽн, Татарстан
Республикасы дҽүлҽт теллҽренең берсендҽ утырышлар залында урыннан башкарыла.
2. Район Советы депутаты, бер үк мҽсьҽлҽ буенча ике тапкырдан чыгыш ясый
алмый. Чыгыш ясау хокукын башка зат файдасына тапшыру рҿхсҽт ителми.
3. Докладчыларга сораулар язма рҽвештҽ җибҽрелҽ яки рҽислек итүче рҿхсҽте
белҽн телдҽн бирелҽ.
4. Утырышта чыгыш ясаучы үз чыгышында депутатлар һҽм башка затларның
намусына һҽм абруена кагылышлы тупас һҽм ҽдҽпсез гыйбарҽлҽр кулланырга, кемнең дҽ
булса адресына нигезсез гаеплҽүлҽр кертергҽ, белҽ торып ялган мҽгълүмат кулланырга,
законсыз кҿч куллануга ҿндҽргҽ тиеш түгел. Бу очракта рҽислек итүче мондый сүзлҽр һҽм
чакыруларның ярамавы турында кисҽтү ясарга хокуклы. Икенче кисҽтүдҽн соң чыгыш
ясаучы сүздҽн, шулай ук фикер алышына торган мҽсьҽлҽ буенча кабат чыгыш ясау
хокукыннан мҽхрүм ителҽ.
5. Чыгыш барышында чыгыш ясаучы фикер алышына торган темадан читкҽ китсҽ,
рҽислек итүче аны фикер алышына торган мҽсьҽлҽне сакларга чакыра.
6. Ҽгҽр чыгыш ясаучы чыгыш ясау ҿчен үзенҽ бирелгҽн вакыттан артып китсҽ яки
фикер алышына торган мҽсьҽлҽ буенча чыгыш ясамаса, рҽислек итүче бер кисҽтүдҽн соң
аның сүзеннҽн мҽхрүм итҽ.
7. Район Советы депутатлары булмаган затлар, алып бару тҽртибен тупас бозган
очракта утырыш рҽислек итүче телдҽн күрсҽтмҽсе буенча залдан чыгарып җибҽрелергҽ
мҿмкин.
17 Статья. Мәсьәләләрне карауны күчерү
1. Район Советы карары буенча, утырышның кҿн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽрне карау
даими комиссиялҽргҽ эшлҽп бетерү ҿчен кире кайтарылырга мҿмкин. Даими
комиссиялҽр тарафыннан эшлҽнгҽн нҽтиҗҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр утырышлар яңарту буенча
Район Советына белдерелҽлҽр.
2. Район Советы карары буенча мҽсьҽлҽ якындагы утырышка күчерелргҽ мҿмкин.
V бүлек. Тавыш бирү һәм карарлар кабул итү
18 статья. Тавыш бирү төрләре
1. Район Советы карарлары, ҽгҽр законнар белҽн, Район Уставында, муниципаль
хокукый актларда башкасы билгелҽнмҽгҽн булса, ачык тавыш бирү юлы белҽн кабул
ителҽ.
2. Яшерен тавыш бирүне уздыру зарурлыгы турында карар, ҽгҽр моның ҿчен
утырышта катнашкан депутатлар саныннан 1/2 дҽн артык тавыш бирсҽ, кабул ителҽ.
3. Исемле тавыш бирүне уздыру кирҽклеге турында карар, ҽгҽр моның ҿчен
утырышта катнашкан депутатлар саныннан 1/3тҽн артык тавыш бирсҽ, кабул ителҽ.

4. Техник мҿмкинлек булганда, катнашучы депутатлар саныннан күпчелек карары
буенча электрон тавыш бирү кулланылырга мҿмкин.
19 Статья. Ачык тавыш бирү
1. Ачык тавыш бирүне уздырганда рҽислек итүче карар кабул итү ҿчен күпме
тавыш кирҽклеген искҽ тҿшерҽ.
2. Ачык тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре рҽислек итүче яки хисап комиссиясе тарафыннан
исҽплҽнҽ.
20 Статья. Яшерен тавыш бирү
1. Яшерен тавыш бирү үткҽрү һҽм аның нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү ҿчен, Район Советы
арасыннан депутатлар ачык тавыш бирү юлы белҽн хисап комиссиясен сайлый.
Бу хисап комиссиясенҽ составына кандидатуралар сайланучы органнар яки вазыйфаи зат
постына тҽкъдим ителҽ торган депутатлар керҽ алмый. Хисап комиссиясе үз составыннан
комиссия рҽисен һҽм секретарен сайлый. Яшерен тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү
функциялҽре утырыш эше башында сайланган хисап комиссиясенҽ йҿклҽнергҽ мҿмкин.
2. Яшерен тавыш бирү ҿчен бюллетеньнҽр хисап комиссиясе контролендҽ,
билгелҽнгҽн форма һҽм билгеле бер күлҽмдҽ ҽзерлҽнҽ.
3. Тавыш бирү вакыты һҽм урыны, аны үткҽрү тҽртибе ҽлеге регламент нигезендҽ
хисап комиссиясе тарафыннан билгелҽнҽ һҽм хисап комиссиясе рҽисе тарафыннан игълан
ителҽ.
4. Һҽр депутатка район Советы карый торган мҽсьҽлҽлҽрнең берсе буенча бер
бюллетень бирелҽ. Яшерен тавыш бирү ҿчен бюллетеньнҽр депутатларга Хисап
комиссиясе ҽгъзалары тарафыннан депутат таныклыгын күрсҽтү буенча депутатлар
исемлеге нигезендҽ имза куеп белҽн бирелҽ.
5. Бюллетеньнҽрне тутыру хисап комиссиясе билгелҽгҽн тҽртиптҽ яшерен тавыш
бирү кабинасында башкарыла. Тавыш биргҽн депутатның ихтыяр белдерүен дҿрес
билгелҽргҽ мҿмкинлек бирми торган, ҽ вазыйфаи затларны сайлаганда вазыйфага тҽкъдим
ителгҽн барлык кандидатуралар калдырылган яисҽ сызылган бюллетеньнҽр,
билгелҽнмҽгҽн формадагы бюллетеньнҽр, тавыш бирү нҽтиҗҽлҽренҽ катнашы булмаган
нинди дҽ булса язулар ясалган гамҽлгҽ яраксыз саналалар. Бюллетеньгҽ ҿстҽп язылган
фамилиялҽр тавышларны санаганда исҽпкҽ алынмый.
6. Яшерен тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре турында хисап комиссиясе беркетмҽлҽр тҿзи,
алар хисап комиссиясенең барлык ҽгъзалары тарафыннан имзалана.
7. Хисап комиссиясе доклады буенча район Советы яшерен тавыш бирү
нҽтиҗҽлҽре турында карар кабул итҽ.
21 Статья. Исемле тавыш бирү
1. Исемле тавыш бирүне үткҽрү турындагы тҽкъдим белҽн депутатларның
билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ 1/5 саны булган депутатлар тҿркеме мҿрҽҗҽгать итҽргҽ
хокуклы.
2. Исемле тавыш бирү исемле тавыш бирү бланкларын кулланып үткҽрелҽ. Исемле
тавыш бирү Район Советы карары буенча Район Советы утырышында катнашучы
депутатлар сораштыру юлы белҽн үткҽрелергҽ мҿмкин.
3. Исемле тавыш Район Советы аларның карамагына кертелгҽн мҽсьҽлҽ буенча
вазыйфаи затларны сайлау (билгелҽү), район Советы органнары, башка органнар һҽм
вазыйфаи затларны сайлау (билгелҽү) булганда үткҽрелергҽ тиеш түгел.
4. Исемле тавыш бирү бланкы депутат тарафыннан тутырыла һҽм депутатның
бланк номеры, фамилиясе һҽм инициаллары, тҽкъдим формулировкасы, тавыш бирү
нҽтиҗҽсе («ҽйе» яки «каршы»), депутат имзасы, тавыш бирү датасын үз эченҽ ала.
5. Тавыш бирү ҿчен тҽкъдимнең формулировкасы кыска, һичшиксез кабул ителҽ
һҽм тискҽре яисҽ тыюны үз эченҽ алмаган булырга тиеш. Формулировка бланкка тҽкъдим

(документ проекты) авторы яки утырышта рҽислек итүче тҽкъдим (документ проекты)
диктовкасы астында языла.
6. Бланкларда «каршы түгел», «каршы» сүзлҽре булырга тиеш. Тавыш бирүче бу
сүзлҽрнең икесен дҽ калдырган яки сызып калдырганда бланк гамҽлдҽ түгел дип санала
һҽм тавышларны санаганда исҽпкҽ алынмый. Бланкта тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен тҿзҽтү
рҿхсҽт ителми.
7. Хисап комиссиясе тарафыннан исемле тавыш бланкларын кабул итү Район
Советы тарафыннан билгелҽнгҽн вакытка кадҽр башкарыла.
8. Исемле тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре тавыш бирү кҿнендҽ игълан ителҽ. Исемле
тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре игълан ителгҽннҽн соң Район Советы карары буенча массакүлҽм
мҽгълүмат чараларында халыкка игълан ителергҽ мҿмкин.
9. Тутырылган бланклар район Советы Аппаратында исемле тавыш бирү
нҽтиҗҽлҽре бастырылганнан соң ҿч ай дҽвамында саклана. Саклау срогы чыккач, исемле
тавыш бирүнең тутырылган бланклары билгелҽнгҽн тҽртиптҽ юкка чыгарылырга тиеш.
22 Статья. Район Советы карарларын кабул итү
1. Район Советы карарлары, алар ҿчен билгелҽнгҽн саныннан 1/2 артык
депутатларның тавыш бирсҽ, ҽгҽр законнар, Район Уставы, ҽлеге Регламентта башкасы
каралмаган булса, кабул ителгҽн дип санала.
2. Процедура мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар катнашучы депутатлар саныннан
күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ.
3. Процедуралы мҽсьҽлҽлҽргҽ керҽ:
- кҿн тҽртибендҽге ҿстҽмҽлҽр һҽм үзгҽрешлҽр;
- сессиянең эш тҽртибендҽге үзгҽрешлҽр;
- чыгыш ясау ҿчен сүз бирү;
- чыгыш ясау ҿчен ҿстҽмҽ вакыт бирү ; ;
- карала торган мҽсьҽлҽ буенча фикер алышуларны туктату;
- Район Советы утырышын алып бару тҽртибе, тавыш бирү ысулы буенча
тҽкъдимнҽр;
- мҽсьҽлҽне район Советының икенче утырышына күчерү;
- утырыш эшендҽ тҽнҽфес игълан итү;
- район Советы утырышын үткҽрү тҽртибе буенча башка мҽсьҽлҽлҽр.
4. Карарлар: Район Уставын кабул итү турында, Район Уставына үзгҽрешлҽр һҽм
ҿстҽмҽлҽр кертү турында, Район Советының үз-үзен таркату турында карарлары
билгелҽнгҽн саныннан депутатлар 2/3 күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ.
23 Статья. Район Советының үз-үзен таркату турында карарлар кабул итү
тәртибе
1. Район Советының үз-үзен таркату турындагы карар Район Советы
депутатларының билгелҽнгҽн саныннан 50 проценттан артыграгы депутатлар тҿркеме
инициативасы белҽн кабул ителергҽ мҿмкин.
2. Үз-үзеңне таркату турында карар кабул итү инициативасы тҽкъдим ителҽ алмый:
- район Советы сайланганнан соң беренче ел дҽвамында;
-бюджет кабул итү һҽм аның үтҽлеше турындагы хисапны раслау чорында;
- Башлыкны, Район Советы рҽисен чакыртып алу турында тавыш бирү үткҽрү
чорында, йҽ аның вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктату очракта.
3. Район Советы үз-үзен таркату турында язма тҽкъдимендҽ үз-үзен таркату
мотивлары булырга тиеш, шулай ук аңа үз-үзен таркату сҽбҽплҽрен нигезле итеп
дҽлиллҽүче башка материаллар кушымта итеп бирелергҽ мҿмкин.
4. Үз-үзен таркату турында мҽсьҽлҽне алдан карау ҿчен депутатлар арасыннан
Район Советы карары белҽн комиссия тҿзелҽ. Район Советының үз-үзен таркату турында

мҽсьҽлҽ Район Советы, Башлыгы яки Район Советы рҽисе карары буенча гавами
тыңлауларга чыгарылырга мҿмкин.
5. Район Советы депутатлары һҽм район халкы тарафыннан үз-үзен таркату
турындагы мҽсьҽлҽне карауның дҽвамлылыгы барлык хҽллҽрне һҽм нигезлҽмҽлҽрне тҿрле
яклап һҽм объектив тикшерү мҿмкинлеген гарантиялҽргҽ тиеш. Үз-үзен таркату турында
карар (үз-үзен таркату турындагы инициативаны кире кагу турында) үз-үзен таркату
турындагы инициативаны тҽкъдим иткҽн кҿннҽн соң 2 айдан да иртҽрҽк кабул ителергҽ
тиеш түгел. Район Советының үз-үзен таркату турында карары район Советы
депутатларының күпчелек 2/3 тавыш белҽн яшерен тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ.
6. район Советы тарафыннан үз-үзен таркату буенча мҽсьҽлҽ кире кагылган
очракта, үз-үзен таркату турында кабат инициатива, үз-үзен таркату турында тавыш бирү
кҿненнҽн бер елдан соң гына була ала.
24 Статья. Район Советы карарлары үз көченә керү һәм бастырып чыгару
1. Район Советы кабул иткҽн карарлар кул кую һҽм халыкка җиткерү ҿчен
Башлыгына, Район Советы рҽисенҽ җибҽрелҽ.
Карарга кушымта кабул ителгҽн карарның тематикасына карап,район Башлыгы
урынбасары, район Советы Рҽисе урынбасары, район Советы Аппараты җитҽкчесе,
вазыйфаи зат(лар), ҽлеге карарны тҽкъдим иткҽн зат (лар) тарафыннан имзалана.
2. Район Советы карарлары, , аларны кул кую кҿненнҽн, ҽгҽр законнар белҽн, район
Уставы, ҽлеге Регламент белҽн, ҽлеге карар белҽн башкасы каралмаганбулса, үз кҿченҽ
керҽ.
3. Процедура мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар аларны кабул иткҽн моменттан үз
кҿченҽ керҽ.
4. Район Советының салымнар һҽм җыемнар турындагы карарлары Россия
Федерациясе Салым кодексы нигезендҽ үз кҿченҽ керҽ.
5. Район бюджеты турындагы карарлар Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезендҽ үз кҿченҽ керҽ
6. Кеше һҽм гражданның хокукларына, иреклҽренҽ һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ
кагылышлы карарлар рҽсми басылып чыкканнан (халыкка җиткерелгҽннҽн) соң үз кҿченҽ
керҽ.
7. Район Советы карарларын рҽсми бастырып чыгару булып «Безнең Чирмешҽн»«Наш Черемшан» газетасында яки Интернет-телекоммуникация челтҽрендҽ хокукый
мҽгълүматның рҽсми порталында (Pravo.tatarstan.ru) аның тулы текстының беренче
басмасы санала.
8. Карарлар Татарстан Республикасының ике дҽүлҽт телендҽ бастырып чыгарыла.
25 Статья. Район Советы карарларын гамәлдән чыгару, туктатып тору
1. Район Советы Карарлары Район Советы тарафыннан, шулай ук суд тҽртибендҽ
гамҽлдҽн чыгару, туктатып торылырга мҿмкин.
2. Җирле үзидарҽ органнарының аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруын
җайга салучы ҿлешендҽ карарлар Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының
вҽкалҽтле органы тарафыннан юкка чыгарылырга мҿмкин.
VI башлыгы. Район Советы утырышы беркетмәсе, тәкъдимнәр һәм кисәтүләр,
высказанные утырышы.
26 Статья. Район Советы утырышы протоколы
1. Район Советы утырышында беркетмҽ алып барыла. Техник мҿмкинлек булганда
фонограмма яки стенограмма алып барылырга мҿмкин.
2. Беркетмҽдҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар күрсҽтелҽ:

- Район Советы исеме, утырышның тҽртип номеры (чакырылыш чиклҽрендҽ), аны
үткҽрү датасы һҽм урыны;
- Район Советының билгелҽнгҽн депутатлар саны, катнашучылар һҽм юк
депутатлар;
- сессиянең эшче органнарына сайланган депутатларның фамилиясе, исеме,
атасының исеме һҽм вазыйфасы;
- утырышның кҿн тҽртибе, һҽр мҽсьҽлҽ буенча докладчының һҽм ҿстҽмҽ
докладчының фамилиясе һҽм вазыйфасы;
- фикер алышуларда чыгыш ясаган депутатларның, шулай ук сорау биргҽн яисҽ
сорауга язмача яисҽ телдҽн биргҽн депутатларның фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм
вазыйфасы;
- аларны кабул итү яки каршы тавыш саны күрсҽтелгҽн кабул ителгҽн барлык
карарлар исемлеге;
3. Беркетмҽгҽ кушымта итеп бирелҽ:
- кабул ителгҽн карарлар;
- утырышта булмаган депутатларның исемлеге, сҽбҽплҽрен күрсҽтеп;
- чакырылганнар исемлеге;
- рҽислеккҽ утырышта тапшырылган язма тҽкъдимнҽр һҽм кисҽтүлҽр.
4. Процедура мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар шулай ук беркетмҽ текстында
чагылдырыла.
27 Статья. Рәсмиләштерү һәм саклау беркетмә район Советы утырышы.
1. Утырыш беркетмҽсе ун кҿн эчендҽ рҽсмилҽштерелҽ.Утырыш беркетмҽсенең
имзаланган нҿсхҽсе билгелҽнгҽн срок дҽвамында Район Советы аппаратында саклана һҽм
билгелҽнгҽн сроктан соң муниципаль архивка даими саклауга тапшырыла.
2. Утырыш беркетмҽсенең күчермҽсе депутатларга аларның талҽбе буенча танышу
ҿчен бирелҽ.
VII башлыгы. Район башлыгын, Район Советы рәисен, район Башлыгы
урынбасарын, Район Советы рәисен, Район Советының башка органнарын сайлау.
Депутат төркемнәрен оештыру.
28 Статья. Район Башлыгы.
1. Район Башлыгын сайлау федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары
һҽм Район Уставында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ.
2. Район Башлыгы, Район Уставы нигезендҽ, Район Советы утырышында үз
составыннан сайлана, Район Советы рҽисе вҽкалҽтлҽрен башкара.
3. Район Башлыгы, Район Советы Рҽисе сайланганнан соң Район Советы рҽисе
вҽкалҽтлҽрен башкаруга керешҽ.
29 Статья. Район башлыгы,Район Советы рәисе вәкаләтләрен оештыру өлкәсендә
Район Советы.
1. Район Башлыгы Район Уставы һҽм ҽлеге Регламент нигезендҽ Район Советы
эшчҽнлеген оештыра.
2. Район Башлыгы,Район Советы рҽисенең үз вҽкалҽтлҽре Район Уставы белҽн
билгелҽнҽ.
3. Район Башлыгы, Район Советы рҽисе Район Советы эшчҽнлеген оештыру
ҿлкҽсендҽ түбҽндҽге вҽкалҽтлҽргҽ ия:
1) Район халкы, дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ, территориаль
иҗтимагый үзидарҽ, предприятиелҽр, учреждениелҽр, оешмалар һҽм иҗтимагый
берлҽшмҽлҽр, муниципаль берҽмлеклҽр, халыкара оешмалар һҽм муниципальара

хезмҽттҽшлек оешмалары, башка юридик һҽм физик затлар белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрдҽ Район
Советын тҽшкил итҽ;
2) Район Советының утырышларын ҽзерлҽүне, район Советының хокукый
актларында каралган чараларны үткҽрү буенча эшне оештыра;
3) даими һҽм вакытлы комиссиялҽр, Район Советының башка эшче органнары,
шулай ук Район Советы аппараты эшчҽнлеген оештыра;
4) Район Советы, Район Советы аппараты эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча
күрсҽтмҽлҽр чыгара;
5) Район Советы утырышларында рҽислек итҽ;
6) Район Советы аппараты эше белҽн җитҽкчелек итҽ, аның структурасын һҽм штат
расписаниесен раслый, аппарат хезмҽткҽрлҽрен билгели һҽм вазыйфаларыннан азат итҽ,
аппарат хезмҽткҽрлҽренҽ карата кызыксындыру һҽм дисциплинар җаваплылык чараларын
куллана;
7) Район Советы эшчҽнлеген матди-техник яктан тҽэмин итү, Район Советы
эшчҽнлеге белҽн бҽйле башка чыгымнарга бюджетта утырышлар, даими һҽм башка
комиссиялҽр, Район Советы депутатлары ҽзерлҽү һҽм үткҽрү ҿчен каралган чыгымнар
буенча кредитларны бүлүче булып тора;
8) Район Советы исеменнҽн судларда, дҽүлҽт органнарында, иҗтимагый һҽм
халыкара оешмаларда Район Советы мҽнфҽгатьлҽрен яклау, хуҗалык эшчҽнлеген
тормышка ашыру, килешүлҽр тҿзү хокукына ышанычнамҽлҽр бирҽ;
9) законнар, Район Уставы, Район Советының хокукый актлары белҽн аңа
йҿклҽнгҽн башка хокукларны һҽм бурычларны гамҽлгҽ ашыра.
3. Район Башлыгы, Район Советы рҽисе үз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ башкара.
30 Статья. Район Башлыгы урынбасары
1. Район Башлыгы,Район Советы рҽисе Район Советына депутатлар арасыннан
Район Башлыгы урынбасары, Район Советы Рҽисе урынбасары вазыйфасына сайлау ҿчен
кандидатуралар тҽкъдим итҽ.
Сайлаулар Район Башлыгы урынбасары, Район Советы рҽисе урынбасары, фикер
алышканнан соң, ачык тавыш бирү юлы белҽн, ҽгҽр дҽ район Советы башка карар кабул
итмҽсҽ, үткҽрелҽ.
2. Кандидат ҿчен депутатларның билгелҽнгҽн саныннан 1/2-дҽн артык тавыш
бирсҽ, Район Советы рҽисе урынбасары итеп сайланган дип санала.
3. Ҽгҽр дҽ Район Башлыгы урынбасары, Район Советы рҽисе урынбасары
вазыйфасына 1/2 дҽн азрак тавыш бирсҽ, бу очракта Район Башлыгы урынбасары, Район
Советы рҽисе яңа фикер алышу һҽмтавыш бирү ҿчен башка кандидатуралар тҽкъдим итҽ.
4. Район Башлыгы урынбасары, Район Советы рҽисе урынбасары сайланганнан соң
Район Башлыгы урынбасары, Район Советы рҽисе урынбасары вҽкалҽтлҽрен башкаруга
керешҽ.
5. Район Башлыгы урынбасары, Район Советы рҽисе урынбасары Район Башлыгы,
Район Советы рҽисе вазифаларын башкара ала, ҽгҽр дҽ ул булмаган, яисҽ аның
вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта.
6. Район Башлыгы урынбасары, Район Советы рҽисе урынбасары вҽкалҽтлҽре
Район Башлыгы, Район Советы рҽисенең хокукый акты нигезендҽ билгелҽнҽ.
Статья 31. Район Советының даими комиссияләре.
1. Район Советына карауга кертелҽ торган Район Советы компетенциясендҽ булган
мҽсьҽлҽлҽрне алдан карау һҽм ҽзерлҽү ҿчен даими комиссиялҽр тҿзелҽ.
2. Даими комиссиялҽр Район Советы вҽкалҽтлҽре вакытында тҿзелҽ. Даими
комиссиялҽрнең саны һҽм исеме Район Советы тарафыннан билгелҽнҽ.
3. Депутат ике даими комиссия составына керҽ алмый.

4. Сайлау даими комиссиялҽрен тавыш бирү, ҽгҽр дҽ Район Советы башка карар
кабул итмҽсҽ, гомуми составы буенча үткҽрелҽ. Даими комиссиялҽр составына Район
Башлыгы, Район Советы рҽисе һҽм аның урынбасары сайлана алмый.
5. Даими комиссиялҽр үз составларыннан комиссия рҽисен, секретарен, кирҽк
булган очракта - даими комиссия рҽисе урынбасарын ачык тавыш бирү юлы белҽн сайлап
алалар.
Даими комиссиялҽр рҽислҽре Район Советы тарафыннан раслана.
6. Аның компетенциясенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча даими комиссия, хокуклы:
- Район Советы карары проекты буенча бҽялҽмҽ бирергҽ;
- Район Советы тарафыннан билгелҽнҽ яки сайлап алына торган вазыйфага
кандидатураларны, аларны кертү кертү Район Башлыгының искҽрмҽле компетенциясенҽ
керми торган булса, Район Советы рҽисенең Район Советы каравына тҽкъдим итҽргҽ.
җирле үзидарҽ вазыйфаи затларының хисапларын тыңларга;
- Район Советының чираттан тыш утырышын чакыру турында тҽкъдимнҽр
кертергҽ;
- Район Советы компетенциясе кысаларында башка вҽкалҽтлҽрне Район Советы
кушуы буенча гамҽлгҽ ашырырга.
7. Даими комиссия рҽисе:
- комиссия эшчҽнлеген оештыруны гамҽлгҽ ашыра;
- комиссия утырышларын алып бара;
- Район Советының башка комиссиялҽре, Район Башлыгы, Район Советы рҽисе,
Район Башкарма комитеты, Район территориясендҽ урнашкан предприятиелҽр,
учреждениелҽр һҽм оешмалар, массакүлҽм мҽгълүмат чаралары белҽн үзара мҿнҽсҽбҽттҽ
комиссия тҽкъдим итҽ;
- комиссия карарларына кул куя;
- комиссия тарафыннан кабул ителгҽн карарлар, аның нҽтиҗҽлҽре һҽм тҽкъдимнҽре
турында Район Советы утырышларында хҽбҽр итҽ.
8. Район Советының даими комиссиясе утырышы тулы хокуклы, ҽгҽр анда
Комиссия составының кимендҽ 1/2 составы катнашса.
Комиссия карары комиссия ҽгъзаларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн
кабул ителҽ. Берничҽ даими комиссиянең уртак утырышларын уздырганда карар һҽр
комиссия ҽгъзаларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ.
9. Даими комиссиялҽр дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары, предприятие,
учреждение, оешмалар, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽрен, белгечлҽрне, галимнҽрне,
экспертларны үз эшлҽренҽ чакырырга хокуклы, шул исҽптҽн Район Советы карары буенча
килешү нигезендҽ.
10. Даими комиссия утырышында Район Советы депутатлары, аның составына
кермҽгҽн Район башлыгы, Район Советы Рҽисе, аның урынбасары катнаша ала.
11. Район Советы даими комиссиялҽр эше турындагы хисапларны елга кимендҽ 1
тапкыр карый.
32 Статья. Вакытлы комиссияләр, район Советының башка органнары
1. Район Советы депутатлар арасыннан вакытлы комиссиялҽр, шулай ук эшче,
эксперт, киңҽшмҽ тҿркемнҽре тҿзергҽ хокуклы. Вакытлы комиссиялҽр составына Район
Башкарма комитетының вазыйфаи затлары, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре,
белгечлҽр, экспертлар һҽм район халкы кертелергҽ мҿмкин.
2. Вакытлы комиссиялҽрнең бурычлары һҽм эшчҽнлек тҽртибе аларны тҿзегҽндҽ
район Советы тарафыннан билгелҽнҽ.
33 Статья. Район Советында депутатлар төркемнәре

1. Район Советы депутатлары район Советы тарафыннан карала торган мҽсьҽлҽлҽр
буенча уртак эшчҽнлек һҽм бердҽм позицияне белдерү ҿчен депутат тҿркемнҽренҽ
берлҽшергҽ хокуклы.
2. Депутат тҿркеме составы кимендҽ биш депутат була алмый. Район Советы
депутаты, , бер генҽ депутат тҿркеме ҽгъзасы була ала.
3. Депутат тҿркемнҽре район Советында, нигездҽ, теркҽлҽ:
а) депутат тҿркеменең язма гаризасы;
б) депутат тҿркеменең оештыру җыелышының беркетмҽсе, аңа нигез салу
максатлары, аның рҽсми исеме, исемлек составы турында, шулай ук депутат тҿркеме
исеменнҽн чыгыш ясарга һҽм аны Район Советы утырышларында тҽкъдим итҽргҽ
вҽкалҽтле затлар турында карарны үз эченҽ ала;
в) депутатларның Район Советына депутат тҿркеменҽ керүлҽре турында язма
гаризалары.
Депутатлар тҿркемен теркҽү турында Район Советының якындагы утырышында,
тиешле гариза кергҽннҽн соң, карар кабул ителҽ, аның күчермҽсе депутат тҿркеменҽ
җибҽрелҽ.
4. Теркҽлгҽн депутат тҿркеме депутат тҿркемнҽре реестрына кертелергҽ тиеш, ул
Район Советында алып барыла. Муниципаль Район Советының депутат тҿркемнҽре
турында мҽгълүматлар Район Советы утырышларында игълан ителҽ.
5. Теркҽлгҽн депутат төркеме хокуклы:
а) Район Советы утырышларының карар проектларын Район Советы һҽм даими
депутат комиссиялҽре утырышларында карарга бҽялҽмҽ белҽн бирер ҿчен алдан фикер
алышырга;
б) Район Башлыгын, Район Советы рҽисен һҽм аның урынбасарын сайлау ҿчен
кандидатуралар буенча алдан фикер алышырга һҽм үз фикерен ҽйтергҽ;
в) Район Советында карала торган мҽсьҽлҽлҽре буенча фикер алышу үткҽрергҽ;
г) район Советы депутатлары арасында үз программалары, тҽкъдимнҽр,
мҿрҽҗҽгатьлҽр һҽм башка материаллар таратырга;
д) Район Советы утырышларында чыгыш ясарга;
е) үз вҽкиллҽрен депутат комиссиялҽренҽ, шул исҽптҽн килештерү, эшче
тҿркемнҽргҽ кертергҽ;
ж)үз кандидатларын Район Советының телҽсҽ кайсы постына сайлау ҿчен тҽкъдим
итҽргҽ;
з) законнар белҽн тыелмаган башка эшчҽнлек алып барырга.
6. Тҿрле депутат тҿркемнҽре вҽкиллҽренең уртак карарларын эшлҽү максатларында
уртак утырышлар, киңҽшмҽлҽр, консультациялҽр үткҽрелергҽ мҿмкин.
7. Депутат тҿркемнҽре үз эшлҽрен мҿстҽкыйль оештыралар, үзлҽренең җитҽкче
(координациялҽүче) органнарының структурасын һҽм составын билгелилҽр, беркетмҽ
тарафыннан рҽсмилҽштерелҽ торган карарлар кабул итҽлҽр. Депутат тҿркемнҽре үз
эшчҽнлеклҽре турында гариза ясыйлар, Район Советына үзлҽренең җитҽкче
(координациялҽүче) органнарының структурасы турында хҽбҽр итҽлҽр.
8. Депутат тҿркеме үз-үзен таркату турында карар кабул итҽргҽ мҿмкин. Депутат
тҿркеме тарафыннан үз-үзен таркату турында карар кабул ителгҽн очракта, ул депутат
тҿркеме җитҽкчесе тарафыннан имзалана һҽм 3 кҿн дҽвамында Район Советына җибҽрелҽ.
9. Депутат тҿркеме депутаты язма гариза нигезендҽ телҽсҽ кайсы вакытта депутат
тҿркеме составыннан чыгарга хокуклы.
Депутатлар тҿркеменең җитҽкче (координациялҽүче) органнарына состав
үзгҽргҽннҽн соң 5 кҿн эчендҽ район Советы аппаратына депутат тҿркеме составының
үзгҽрүе турында хҽбҽр итҽлҽр.
10. Ҽгҽр депутатлар тҿркеме составында биш депутаттан да кимрҽк булса, ҽлеге
фактны теркҽгҽннҽн соң 30 кҿн узгач ҽлеге депутат тҿркеме эшчҽнлеге туктатылган дип
санала һҽм ҽлеге депутат тҿркеме депутат тҿркемнҽре реестрыннан тҿшереп калдырыла.

34 Статья. Район Советы Аппараты
1. Район Советы эшчҽнлеген оештыру, хокукый, мҽгълүмати, матди-техник яктан
тҽэмин итү ҿчен депутатлар булмаган хезмҽткҽрлҽр штаты белҽн аппарат тҿзелҽ.
2. Аппарат структурасы, штат саны, аның эшчҽнлеген оештыруның башка
мҽсьҽлҽлҽре район башлыгы,Район Советы рҽисенең хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ.
VIII башлыгы. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында Закон чыгару
инициативасы хокукын гамәлгә ашыру
35 Статья. Закон чыгару инициативасы хокукы
1. Район Советы Татарстан Республикасы Конституциясенең 76 статьясы нигезендҽ
Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында Закон чыгару инициативасы хокукына ия.
2. Район Советының закон чыгару инициативасы Татарстан Республикасы Дҽүлҽт
Советы Регламентында билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ.
36 Статья. Закон проектын кертү турында карар кабул итү
1. Закон чыгару инициативасы хокукын гамҽлгҽ ашыру тҽртибендҽ закон проектын
Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына кертү турындагы карар район Советы
депутатлары саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ һҽм тиешле карар белҽн
рҽсмилҽштерелҽ.
2. Район Советы карарында Район Советы комитетларда һҽм Дҽүлҽт Советы
утырышында закон проектын тҽкъдир итүне кемгҽ йҿклҽве конкрет күрсҽтелҽ.
3. Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына кертү ҿчен ҽзерлҽнгҽн закон проекты,
ҿстҽмҽ материаллар һҽм район Советы карары белҽн Татарстан Республикасы Дҽүлҽт
Советы рҽисенҽ җибҽрелҽ.
37 Статья. Прокурор протестларын (күрсәтмәләрен, таләпләрен) карау
1. Прокурорның Совет карарына протесты, шулай ук Совет тарафыннан закон
бозуларны бетерү турында күрсҽтмҽ якындагы сессиядҽ Совет тарафыннан мҽҗбүри
каралырга тиеш.
2. Утырыш кҿне турында протест чыгарган прокурорга (күрсҽтмҽ, талҽп) хҽбҽр
ителҽ.
3. Прокурор протесты (тҽкъдим итү, талҽплҽр) буенча фикер алышу нҽтиҗҽлҽре
буенча Совет протестны (күрсҽтмҽ, талҽп) канҽгатьлҽндерергҽ яисҽ кире кагарга мҿмкин.
4. Протест (тҽкъдим, талҽп) буенча Совет карары протест чыгарган прокурорга
(күрсҽтмҽ, талҽп) җибҽрелҽ.
Район башлыгы IX. Район Советының контроль функцияләрен тормышка ашыруы
38 Статья. Контроль функцияләр башкару тәртибе
1. Район Уставы нигезендҽ Район Советы район Советы тарафыннан кабул ителҽ
торган норматив актларның үтҽлешен, Район бюджеты үтҽлешен контрольдҽ тота.
2. закон белҽн билгелҽнгҽн Район бюджеты үтҽлеше тҽртибе буенча Район Уставы,
Район Советы норматив актлары бозу очраклары ачыкланган очракта, Район Советы
тарафыннан күрсҽтелгҽн фактларны тикшерү үткҽрелҽ.
3. Тикшерү үткҽрү инициативасы белҽн чыгыш ясарга мҿмкин:
- Район Башлыгы,Район Советы Рҽисе, аның урынбасары;
- үз компетенциясе нигезендҽ даими комиссия;
- ун кешедҽн дҽ ким булмаган депутатлар тҿркеме;

4. Район Советы тарафыннан контроль функциялҽр башкару ҿчен депутатлар
арасыннан вакытлыча контроль комиссиялҽр тҿзелҽ. Барлыгы ничҽ кеше һҽм персональ
составы, контроль комиссиясе вҽкалҽтлҽре, максатлары һҽм бурычлары, аның эшчҽнлеге,
срогы Район Советы карары белҽн билгелҽнҽ.
5. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында комиссия Район Советына хҽбҽр итҽ.
39 Статья. Вакытлы контроль комиссияләре
1. Контроль комиссиянең санлы һҽм персональ составы буенча тҽкъдимнҽр Район
Башлыгы,Район Советы Рҽисе, аның урынбасары, даими комиссиялҽр, Район Советы
депутатлары тарафыннан кертелҽ ала.
2. Контроль комиссия составында тикшерү үткҽрү турында тҽкъдим керткҽн
депутатлар саны комиссия ҽгъзаларының гомуми саныннан ҿчтҽн береннҽн артмый. Ҽгҽр
комиссия биш депутаттан да артмый икҽн, тикшерүне башлап җибҽрүче депутатлар
тҿркеменнҽн контроль комиссиягҽ бер депутат керҽ.
3. Контроль комиссиясе, федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы
законнарында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне исҽпкҽ алып, тикшерү уздыру ҿчен кирҽкле
белешмҽлҽрне һҽм документларны бирүне сорап, Татарстан Республикасы дҽүлҽт
хакимияте органнарына, җирле үзидарҽ органнарына яисҽ аларның вазыйфаи затларына
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
4. Контроль комиссиясенең эшчҽнлек вакыты Район Советы карары белҽн башкасы
билгелҽнмҽгҽн булса, ул оешканнан соң ике айдан да артмаска тиеш. Бу вакыт эчендҽ
комиссия ҽзерлҽргҽ һҽм Район Советына үзенең бҽялҽмҽсен яки докладын тапшырырга
тиеш. Контроль комиссиясенең эшчҽнлеге Район Советы тарафыннан тҽкъдим ителгҽн
бҽялҽмҽ яки комиссия доклады буенча карар кабул ителгҽннҽн соң туктатыла.
Бүлек Х. Район Советы Депутаты
40 Статья. Депутат эшчәнлеге формалары
1. Депутат эшчҽнлеге формалары булып торалар:
- Район Советы утырышларында катнашу
-Район Советының башка органнары, комиссиялҽре эшендҽ катнашу;
- депутатлар тҿркеме составында катнашу;
- депутат талҽбе кертү;
- депутат мҿрҽҗҽгате;
- Район Советы тарафыннан кабул ителҽ торган муниципаль берҽмлекнең хокукый
актлары проектларын эшлҽүдҽ катнашу;
- Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына закон чыгару инициативасы
тҽртибендҽ Район Советы тарафыннан кертелҽ торган Татарстан Республикасы законнары
проектларын эшлҽүдҽ катнашу;
- сайлаучылар белҽн очрашулар, аларның мҿрҽҗҽгатьлҽре белҽн эшлҽү,
сайлаучыларга үз эшчҽнлеклҽре һҽм җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге турында
мҽгълүмат җиткерү;
- җирле референдумнарны, гавами тыңлауларны (иҗтимагый фикер алышуларны),
җыелышлар, конференциялҽр һҽм гражданнардан сораштырулар оештыруда һҽм үткҽрүдҽ
катнашу;
- территориаль иҗтимагый үзидарҽне оештыруда катнашу.
2. Депутат үз эшчҽнлеген федераль законнарда, Татарстан Республикасы
законнарында, Район Уставында, муниципаль хокукый актларда каралган башка
рҽвешлҽрдҽ дҽ тормышка ашыра ала.
3. Хисап депутатлар үтҽлеше турында алар депутат вҽкалҽтлҽрен, карарлар һҽм
йҿклҽмҽлҽр Район Советы һҽм аның органнарытарафыннан тыңланыла.

41 Статья. Район Советы депутатының җирле үзидарә органнары һәм
вазыйфаи затлары белән үзара мөнәсәбәтләре
1. Депутат, җирле үзидарҽнең вҽкиллекле органы ҽгъзасы буларак, аның Район
Советы, аның органнары эшчҽнлегендҽ актив катнашуын тҽэмин итҽ торган барлык тулы
хокукларына ия.
2. Район Советы депутатның сайлау округындагы, Район Советындагы эше, аларга
Район Советы, аның органнары карарлары һҽм йҿклҽмҽлҽренең үтҽлеше турында хҽбҽрен
тыңларга хокуклы.
3. Җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары депутатка аның эшендҽ
кирҽкле ярдҽм күрсҽтҽлҽр, депутатка җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге турында,
социаль-икътисадый үсеш программасының үтҽлеше турында, депутатның критик
кисҽтүлҽре һҽм тҽкъдимнҽре буенча кабул ителгҽн чаралар турында хҽбҽр итҽлҽр,
законнарны, муниципаль берҽмлеклҽрнең вҽкиллекле органнарының эш практикасын,
җҽмҽгатьчелек фикерен ҿйрҽнүгҽ ярдҽм итҽлҽр.
42 Статья. Депутатның район Советында, аның органнарында эшләве
1. Депутат, Район Советы һҽм даими комиссиялҽрдҽ карала торган барлык
мҽсьҽлҽлҽр буенча хҽлиткеч тавыш бирү хокукыннан файдалана.
2. Депутат, үзе ҽгъза булып торган Район Советының, даими комиссиялҽрнең,
Район Советының башка органнарының барлык утырышларында катнашырга тиеш.
Район Советы яки даими комиссия утырышында катнаша алмаганда, депутат бу
хакта Район Советына, комиссия рҽисенҽ алдан хҽбҽр итҽ.
3. Депутат сессиялҽрдҽ хокуклы:
1) сайларга һҽм комиссиядҽ сайланырга һҽм айон Советында тиешле вазыйфаларга
сайланырга;
2) Район Советында формалаша торган органнары һҽм район Советы тарафыннан
сайланучы яки билгелҽнүче вазыйфаи затлар кандидатуралары турында фикерен ҽйтергҽ;
3) Район Советында карау ҿчен мҽсьҽлҽлҽр тҽкъдим итҽргҽ;
4) Район Советы сессиялҽрендҽ карау ҿчен хокукый актлар проектларын кертергҽ;
5) Район Советына кҿн тҽртибе буенча тҽкъдимнҽр һҽм кисҽтүлҽр, карау
тҽртибе һҽм асылы буенча тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽлҽрне, карар проектларына һҽм
башка актларга тҿзҽтмҽлҽркертергҽ;
6) Район Советы утырышында кайсы орган яки Район Советында хисаптагы
яки контроль астындагы вазыйфаи затның чираттан тыш хисап яки мҽгълүматын
тыңлауны кертү турында тҽкъдимнҽр кертҽ ала;
7) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ фикер алышуларда катнашырга;
8) үз тҽкъдимнҽрен нигезлҽп һҽм тавыш бирү мотивлары буенча чыгыш
ясарга, белешмҽлҽр бирергҽ;
9) Район Советы утырышларында гражданнарның, аның фикеренчҽ,
иҗтимагый ҽһҽмияткҽ ия булган мҿрҽҗҽгатьлҽрен игълан итҽргҽ;
10) Район Советы тарафыннан сайланучыяки расланучы Район Советы
тарафыннан булдырыла торган органнарының персональ составы, вазыйфаи затлар
кандидатуралары буенча фикерен ҽйтҽ ала.
11) Чыгыш текстлары белҽн Район Советы утырышлары стенограммаларында
һҽм беркетмҽлҽрендҽ танышырга;
4. Прениялҽр туктату белҽн бҽйле депутат Район Советы утырышында чыгыш
ясый алмаган очракта, рҽислек итүчегҽ чыгыш тексты, шулай фикер алышына торган
мҽсьҽлҽ буенча язма формада бҽян ителгҽн тҽкъдимнҽр һҽм кисҽтүлҽр тапшырырга
хокуклы.
5. Чыгышы тексты утырышы беркетмҽсенҽ кертелҽ һҽм Район Советы
тарафыннан билгелҽнҽ торган күлҽмдҽ Район Советы мҽгълүмат материалларында басыла.

6. Район Советы депутаты тарафыннан кертелгҽн тҽкъдимнҽр һҽм кисҽтүлҽр
даими комиссия тарафыннан Район Советы карары проектын эшлҽп бетергҽндҽ исҽпкҽ
алына.
7. Депутат Район Советы һҽм аның органнары күрсҽтмҽлҽрен үтҽргҽ тиеш.
8. Район Советы яки аның органнары кушуы буенча депутат Район Советы
карарларының үтҽлешен тикшерүдҽ катнаша.
9. Йҿклҽмҽсен үтҽү нҽтиҗҽлҽре турында депутат Район Советына яки аның
органнарына хҽбҽр итҽ.
43 Статья. Депутат таләбе
1. Депутатлар Район Башлыгына, Район Советы рҽисенҽ, Район Башкарма
комитеты җитҽкчесенҽ, җирле үзидарҽ органнары, Башкарма комитетның структур
бүлекчҽлҽре җитҽкчелҽренҽ, шулай ук утырышта каралучы мҽсьҽлҽ һҽм депутат
эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча Район Советы карамагына кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча
муниципаль предприятие һҽм учреждение җитҽкчелҽренҽ депутат талҽбе белҽн
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
2. Талҽп Район Советы утырышына депутат яки депутат тҿркеме тарафыннан язма
һҽм телдҽн кертелгҽн мҿмкин. Язма талҽп махсус бланкта рҽсмилҽштерелҽ, депутат
(депутатлар) тарафыннан имзалана һҽм Район Советы утырышында рҽислек итүче
тарафыннан игълан ителҽ. Телдҽн талҽплҽр Совет утырышы беркетмҽсендҽ теркҽлҽ.
3. Район башлыгы, Район Советы рҽисе, Район Башкарма комитеты җитҽкчесе,
җирле үзидарҽ органнары, Башкарма комитетның структур бүлекчҽлҽре, депутат талҽбе
җибҽрелгҽн предприятие, учреждение җитҽкчелҽре Район Советы утырышында талҽпкҽ
телдҽн яки язмача җавап бирергҽ тиеш. Талҽпкҽ җавап бирү ҿчен вакыт озак вакыт кирҽк
булганда, соратуны игълан иткҽндҽ, ҽ срок билгелҽнмҽгҽн очракта, аны игълан иткҽн
кҿннҽн алып 20 кҿн эчендҽ билгелҽнергҽ мҿмкин.
Депутат талҽбе буенча депутат (депутатлар) җавап Район Советының чираттагы
утырышында игълан ителергҽ мҿмкин.
44 Статья. Депутат мөрәҗәгате
1. Депутат, оештыру-хокукый формасына һҽм милек формасына бҽйсез рҽвештҽ,
дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына, предприятие, учреждение һҽм
оешмаларга, район территориясендҽ урнашкан иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ, тиешле
вазыйфаи затларга депутат эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча телдҽн яисҽ язмача мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
2. Депутат эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча мҿрҽҗҽгать иткҽн җирле үзидарҽ
органнары, муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр һҽм аларның вазыйфаи
затлары депутатка аның мҿрҽҗҽгатенҽ язмача җавап бирергҽ яисҽ мҿрҽҗҽгать алынганнан
соң, ҽгҽр ул ҿстҽмҽ ҿйрҽнүне яисҽ тикшерүне талҽп итмҽсҽ, ул соратып алына торган
документларны яисҽ белешмҽлҽрне 15 кҿн эчендҽ бирергҽ тиеш.
3. Депутатның мҿрҽҗҽгать итүенҽ бҽйле рҽвештҽ ҿстҽмҽ тикшерү яки нинди дҽ
булса мҽсьҽлҽлҽрне ҿстҽмҽ ҿйрҽнүгҽ бҽйле рҽвештҽ, ҽлеге статьяның 2 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн вазыйфаи затлар һҽм җитҽкчелҽр бу хакта депутат мҿрҽҗҽгате алынганнан
соң 15 кҿн эчендҽ депутатка хҽбҽр итҽргҽ тиеш. Соңгы җавап депутатка депутатның язма
мҿрҽҗҽгате алынганнан соң 30 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча тапшырыла.
4. Дҽүлҽт органнары, оешмалар тарафыннан, аларның оештыру-хокукый
формасына, иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ, аларның вазыйфаи затлары тарафыннан
депутатларның мҿрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе һҽм сроклары законнар белҽн билгелҽнҽ.
5. Депутат җирле үзидарҽ органнары һҽм учреждениелҽр тарафыннан мҿрҽҗҽгатьтҽ
куелган мҽсьҽлҽлҽрне карауда турыдан-туры катнашырга хокуклы.
45 Статья. Депутат этикасы

1. Депутат депутат этикасы, аерым алганда, нормаларын үтҽргҽ тиеш:
1) Район Советында билгелҽнгҽн гавами чыгыш кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ;
2) депутат эшчҽнлеге белҽн бҽйле булмаган максатларда, Федераль закон белҽн
конфиденциаль характердагы белешмҽлҽргҽ кертелгҽн, депутат вҽкалҽтлҽрен үтҽүгҽ бҽйле
рҽвештҽ аңа билгеле булган белешмҽлҽрне дҽшмҽскҽ һҽм кулланмаска;
3) җирле үзидарҽ органнары эшендҽ катнашудан тыелып торырга һҽм депутат
статусыннан җирле үзидарҽ органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, муниципаль
хезмҽткҽрлҽр һҽм гражданнар эшчҽнлегенҽ үз шҽхсҽн яисҽ аның туганнарына кагылышлы
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽндҽ йогынты ясау ҿчен файдаланмаска;
4) депутат вазыйфаларын объектив башкаруда шик уятырга мҿмкин булган үзүзеңне тотудан, шулай ук аның абруена яки район Советы абруена зыян китерерлек
низаглы ситуациялҽрдҽн качарга;
5) мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка килү куркынычы янаганда-шҽхси
кызыксынуы депутат вазыйфаларын объектив үтҽүгҽ тҽэсир иткҽндҽ яки йогынты ясарга
мҿмкин булган очракта - бу хакта Район Советына хҽбҽр итҽргҽ һҽм аның мҽнфҽгатьлҽр
каршылыгын булдырмауга юнҽлтелгҽн карарларын үтҽргҽ.
2. Депутат хокуклы түгел:
1) физик һҽм юридик затлардан депутат вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле
бүлҽклҽр (бүлҽклҽр, акчалата бүлҽк, ссудалар, хезмҽт күрсҽтүлҽр, күңел ачу, ял итү,
транспорт чыгымнары, бүтҽн бүлҽклҽүлҽр) алырга;
2) гамҽлгҽ ашырыла торган вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ аерым сҽяси партиялҽргҽ,
сайлау берлҽшмҽлҽренҽ, шулай ук Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте
органнарына, җирле үзидарҽ органнарына сайлауларда аерым кандидатларга
ҿстенлеклҽрне тҽэмин итҽ торган карар кабул итҽргҽ;
3) үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру процессында ҿстенлек бирергҽ, шул исҽптҽн
Район Советы тарафыннан җирле бюджет акчалары хисабына финанс ташламалары һҽм
гарантиялҽр бирү турындагы мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽндҽ аерым затларга, шулай ук устав
(җыелма) капиталында депутат милкендҽ ҿлеше (акциялҽр пакетлары) яки катнашучы
булган яисҽ аның ҽгъзасы булган оешмаларга (акциялҽр пакетлары) ҿстенлек бирергҽ;
4) депутат вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле командировкаларга, Россия
Федерациясенең халыкара килешүлҽре нигезендҽ яисҽ федераль дҽүлҽт хакимияте
органнары, Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ
органнарының чит ил партнерлары белҽн килешүлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган
командировкалардан тыш, барырга.
3. Депутат үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле рҽсми чараларда физик һҽм
юридик затлардан алынган хезмҽт ҿчен түлҽүнең иң минималь күлҽменнҽн артык булган
бүлҽк (депутатны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кыйммҽтле бүлҽк белҽн бүлҽклҽү очракларыннан
тыш) муниципаль берҽмлек милкенҽ тапшырылырга тиеш.
4. Депутат этикасы бозылган очракта, депутат үз-үзен тотышы мҽсьҽлҽсе Район
Советы утырышына чыгарылырга һҽм каралырга мҿмкин.
Бүлек XI. Район Советы депутатларының сайлаучылар белән эше
46 Статья. Депутатның сайлаучылар белән эше
1. Район Советы депутаты ҽлеге Регламент һҽм Район Уставы, гамҽлдҽге законнар
биргҽн барлык хокуклардан файдалана.
Район Советы депутаты сайлаучылардан кергҽн тҽкъдимнҽрне, гаризаларны һҽм
шикаятьлҽрне карый, үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ булган мҽсьҽлҽлҽрне дҿрес, үз вакытында
хҽл итҽргҽ ярдҽм итҽ, җҽмҽгатьчелек фикерен ҿйрҽнҽ, районның тиешле җирле үзидарҽ
органнарына, кирҽк булганда - башка дҽүлҽт һҽм иҗтимагый органнарга тҽкъдимнҽр
кертҽ.
2. Депутат үз округларында халыкны кабул итҽ. Кабул итү графигы һҽм урыны
массакүлҽм мҽгълүмат чараларында рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш.

3. Депутат сайлаучыларга ел саен округта һҽм Район Советына үз эшчҽнлеклҽре
турында хисап тапшыра.
4. Район Советы депутаты сайлаучыларга үз эшчҽнлеге, шулай ук алар белҽн
турында очрашулар вакыты турында, массакүлҽм мҽгълүмат чаралары аша хҽбҽр итҽ.
47 Статья. Депутатның сайлаучылар белән эшен оештыру
1. Район Башлыгы,Район Советы рҽисе Район Советы депутатына аның сайлау
округында үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле эшчҽнлегендҽ кирҽкле ярдҽм күрсҽтҽ.
2. Район Советы аппараты депутатның сайлаучылар белҽн эшен оештыру ҿчен
матди-техник шартлар тҽэмин итҽ.
3. Депутат эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга ярдҽм итү ҿчен депутат җҽмҽгать
башлангычларында эшлҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽр булмаган ярдҽмчелҽр булырга
хокуклы. Депутат ярдҽмчелҽре эшчҽнлегенең хокукый статусы, хокуклары һҽм
бурычлары, башка мҽсьҽлҽлҽре Район Советының хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ.
XII башлыгы. Йомгаклау нигезләмәләре
48 Статья. Район Советы эше турында мәгълүмат
1. Район Советы, даими комиссиялҽр, башка органнар, район Советы депутатлары
эшчҽнлеге массакүлҽм мҽгълүмат чараларында яктыртыла.
2. Район Советы массакүлҽм мҽгълүмат чараларында үз эшчҽнлеге турында
хисапларны елга бер тапкырдан да ким булмаган санда бастыра.
49 Статья. Регламент үтәлешен контрольдә тоту
Ҽлеге регламентның үтҽлешен Район Башлыгы, Район Советы рҽисе, аның урынбасары
контрольдҽ тота.
Статья 50. Регламентка үзгәрешләр һәм өстәмәләр
Ҽлеге Регламентка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр турында карар Район Башлыгы, Район
Советы рҽисе, депутатлар, депутат тҿркемнҽре, даими комиссиялҽр инициативасы буенча,
депутатларның билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ.
Башлык урынбасары,
муниципаль Район Советы рҽисе урынбасары
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