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Республикасы

Огерхtе
районы <Яца Бэзэкэ авыл
муниципаJIь
берэмлеге
yзгэрешлэр haM остамэлэр

кертy турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Россия Федерацияае Шэhэр

тозелеше кодексы, <<Россия Федерациясендэ ){{ирле Yзидаро оештыруныц
гомуми принциплары турында) 06.10.200З, |31-ФЗ номерлы Федералъ закон,
((Россия Федерациясендэ муницип€lJIь хезмэт турындa>) 02.0З.2007, 25-ФЗ
номерлы Федераль закон, <ХаЙваннар белан жаваплы эш итy haM Россия
Федерациясенец аерым закон актларына yзгарешлэр KepTy турында)
27.72.20118, 498-ФЗ номерлы Федер€Lпь закон, Татарстан Республикасы Огерже
муниципаль районы Яца Бэзэкэ авыл )r(ирлеге Уставы нигезендэ, Яца Бэзэкэ

авыл }кирлеге Уставына Татарстан Республикасы

Огерlлtе районы

прокурорыныц 28.0З.2009 J\Ъ 02-08-0l/51 протестын haM Россия Федерациясе
Юстиция министрлыгыныц Татарстан Республикасы буенча идарасенец
<МуниципЕLпь хокукый акт проектын карау турында)> 25.|0.2019, N9 02-8З4ЭП
язма море}цагате буенча тэкъдимнерен исапкэ аJIып, Татарстан Республикасы
Огерще муниципаль районы Яца Бэзэка авыл }цирлеге КАРАР БИРЩЕ:
1.Татарстан Республикасы Огертtе муниципаль районыныц <<Яца Базэкэ
авыл пtирлеге) муниципаль берэмJIеге Уставына yзгэрешлэр hэм остэмэлэр
кабул итэргэ (кушымта итеп бирелэ).
2.Олеге карарны дэyлэт теркэве очен Россия Федерациясе Юстиция
министрлыгыныц Татарстан Республикасы буенча идарэсенэ lщибэрерга.
З. Олеге карарны, деyлэт tеркэвенэ аJIынганнан соц, Татарстан
Республикасы Огерхtе _муниципаJIь районы Яца Бэзэка авыл хtирлегенец
мэгълyмат стендларына урнаштыру юлы белэн, шулай ук Татарстан
Республикасы Огерlке муницип€lJIь районы Яца Базэкэ авыл п{ирлегенец рэсми
сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлекларе порт€tлы
составында http:/iagryz.tatarstan.ru hэм Татарстан Республикасыныц рэсми
хокукый мэьлyмат порт€Lлында http ://pravo.tatarstan.ru иьлан итарго.
4.Олеге карар рэсми басылып чыкканнан (халыкка иьлан ителгэннэн)
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соц yз кочена керэ.
5. Олеге карарныц yталешен контрольдэ тотуны yз остемэ аJIам.

М.VI.Ногманов

Татарстан Республикасы
Огерже муниципаль районы
Яца Бэзака авыл жирлеге
Советыныц 05.1|.20]'9 }ь 55-1
номерлы карарьша кушымта

Татарстан Республикасы Огер?це муниципаль райоцыныц
..Яца Базака авыл 2r(ирлеге>> муниципаль берамлеге
Уставына yзгарешлар hам остамалар

1. 5 статьяныц 4 пунктын тубандаге редакцияда баян
<<Авыл )цирлегенец rt(ирле эhэмияттэге мэсьэлалэрена

итарга:

санап кителгэН

пунктларда караJIган мэсъэлэлар кера: 1-3, 9, 10, |2, |4, 17, 19 (шэhэр
урманнарын, х(ирлекнец торак пунктлары чикJIэрендэ урнашкан МахСУС
сакланыла торган табигать территориялэре урманнарын куллану, саклау,
яцадан торгызудан тыш),20 (россия Федерациясе граждан законнары нигезенда
yзирекле корылмапарны cyTy турында Карар кабул итy, yзирекле корылманы
cyTy яки аны билгелэнгэн талэплэргэ туры китерy олешендэ), <Щирле yзидара
оештыруныц гомуми принциплары турында> 06.10.2003 ел, 131-ФЗ нОМеРЛЫ
Федераль законныц 14 статьясындагы 1 елешенец 21,, 28, 30, 33 СТаТЬЯЛаРЫ.
татарстан Республикасы законнары hэм алар нигезендэ кабул ителгэн
муницип€шь район Уставы hэм авыл я{ирлеклэре уставлары белаН ЭЛеГе
законныц 14 статьясындагы 1 елешендэ кар€Lлган башка масьэлэлЭР Да Х{ИРЛе
yзидара оештыруныц гомуми принциплары турында) 0б.10.2003 еЛ, 131-ФЗ
номерлы Федераль законныц \4 статьясындагы 1 елешенец 2З пункТында
кар€Lлган х1ирле аhэмияттэге масъэлодэн тыш) беркетелергэ момкин.).
2. б статьяныц ! пунктындагы |2 пунктчаны тубандаге редакцияда
бирерга:
<12) Авыл п(ирлеге территориясендэ яшэr{е хуя(асыз хаиваннарга карата
гамэллэр эшчанлеген башкару>.
3. 19 статьяны тубандаге редакцияда баян итарга:
<<Статья 19. Ж(амагать тыцлаулары, фикер алышулар.
1. Х{ирле эhэмияттаге мэсьолэлЬр буенча муниципаJIь норматив хокукыи
актлар проектлары буенча фикер апышу очен х(ирлек Советы, rtqирлек башлыгы
катнашында ){(эмэгать тыцлаулары yткэрелергэ момкин.
2. Х{эмэгать тыцлаулары хаJIык, х{ирлек советы яки я{ирлек башлыгы

инициативасы буенча yткорелэ.
халык яки авыл lr(ирлеге Советы инициативасы белан \rгкерелэ торган
хtэмэгать тыцлаулары щирлек Советы, э х(ирлек башлыгы инициативасы белэн
- х{ирлек башлыгы тарафыннан билгелэне.
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3. Х{эмагать тыцлауларына чыгарылырга тиеш:

1) Устав проекты, шулай ук элеге Уставка yзгарешлэр hэм остэмолэр
KepTy турында муницип€Lпь норматив хокукый акт проекты, Уставны алеге
норматив хокукый актларга TypbJ китерy максатларында Уставка Россия
Федерациясе Конституциясе, федера_гlь законнар, Татарстан Республикасы
Конституциясе нигезлэмэлэрен тогел кабатлау рэвешендеге yзгэрешлэр

кертелгэн очраклардан тыш;
2) щирлек бюджеты проекты hэм аныц 1тэлеше турында хисап;
3 ) щирлекнец соци€lJIь-икътисадый
усеше стратегиясе проекты;
4) муницип€lJIь берамлекне yзгэртеп кору очен, <<Россия Федерациясендэ
}цирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында) 0б.10.2003 ел, 1З1ФЗ номерлы Федераль законныц 13 статьясы нигезендэ, муниципzulь
берэмлекне yзгартеп кору ечен, щирлекне yзгертеп кору турында сораулар
тавыш б"рy юлы белэн йэ гражданнар х(ыеннарында белдерелган муниципа_пь
берамлек хапкыныц риз€tлыгын €rлу тЕLпэп ителэ.
4. Х{эмэгать тыцлаулары уздыру турындагы карар, гамэлдэге законнарда
башкача каралмаган булса, тиешле орган яисэ муницип€tль норматив хокукый
акт проектын хtирлекнец вазыйфаи заты карап тикшергэнгэ кадэр 20 кеннэн дэ
соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

5. Аларны yткэрy вакыты hэм урыны кyрсэтелгэн hэм халык чtлдында
тыцлауларга чыгарыла торган тиешле муниципаJIь норматив хокукый акт
проекты Яца Бэзэкэ авыл п{ирлегенец торак пунктлары территориясендэ
Яцавыл авылы, Яшьлэр урамы 2а йорт адресы буенча махсус мэьлyмат
стендларында х€Lпыкка игьлан ителергэ яки кИнтернет>> мэгълyматтелекоммуникация челтэрендэ Татарстан Республикасы Огерlл{е муниципаль
районы Яца Бэзэкэ авыл щирлегенец расми сайтында http:/iagryz.tatarstan.ru веб*
адресы буенча, агэр гамэлдэге законнарда башка срок кар€Llrмаган булса,
х(эмэгать тыцлаулар yткэрелгэн конгэ кадэр 7 коннэн дэ соцга калмыйча,
урнаштырылырга тиеш.
6. Халык €Lлдында тыцлаулар yткэрy турында карар басылып чыккан
коннэн €Lпып hэм €шарны уздыру. коненэ кадэр }кирлек х€Llrкы я{ирлек
башлыгына хапык €Lлдында тыцлауларга чыгарыла торган мэсьэла буенча язма
тэкъдимнэр hэм искармэлэр, шул исэптэн муницип€Lль норматив хокукый акт

проектына тозэтмэлэр hэм башка тэкъдимнэр щибэрергэ хокуклы. Авыл
х(ирлеге башлыгы килгЬн тэкъдимнэрне hэм искармэлэрне. гомумилэштерyне
оештыра. Курсэтелгэн тэкъдимнэр haM искэрмэлэр х€Lпык тыцлауларында
катнашучылар иьтибарына житкерелэ.
7. Х{эмагать тыцлаулары, эгар гамэлдэге законнарда башка срок
кар€Lлмаган булса, муницип€lJIъ норматив хокукый акт проекты кар€Lлган конгэ
кадэр 7 коннон дэ соцга калмыйча уздырыла. Х{эмэгать тыцлауларына

белгечлэр, экспертлар, кызыксынган затлар чакырыла. Х(эмэгать

тыцлауларында щирлектэ яшаr{е hэркем катнашырга хокуклы.

8. Щэмэгать

тыцлауларын уздыру йомгаклары буенча муниципаль
норматив хокукый акт проектын тыцлауларга кабул итy компетенциясенэ
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кертелгэн я{ирле yзидарэ органнары

hэм щирлекнец вазыйфаи

затлары

тарафыннан мэщбyри каралырга тиешле тэкъдимнэр кабул итела.
9. ),Щэмэгать тыцлауларыныц нэтищаларе, кабул ителгэн карарныц
дэлилле нигезлэнyен дэ кертеп, Яца Бэзэкэ авыл х{ирлеге торак пунктпары
территориялерендэге Яцавыл авылы, Яшьлар урамы, йорт номеры 2а адресы
буенча махсус мэьлyмат стеriдларында халыкка иьлан ителергэ яки
<<Интернет)> мэьлyмат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан Республикасы
Огерlце муниципаль районы Яца Бэзока авыл )цирлегенец рэсми сайтында
http://agryz.tatarstan.ru/rus/poselenia.htm веб-адресы буенча, эгар гамэлдаге
законнарда башка срок караJIмаган булса, тыцлаулар уздырганнан соц 5 коннэн
да соцга калмыйча урнаштырылырга тиеш.
10. П{эмэгать тыцлауларын оештыру hэм yткэрy тэртибе жирлек
Советыныц норматив хокукый акты белэн билгелэна hэм муниципаль берэмлек
хапкына тыцлаулар уздыру вакыты hэм урыны турында алдан хэбэр итyне,
муниципаJIь хокукый акт проекты белэн zLлдан танышуны, муниципаль
берамлек х€Lлкыныц тыцлауларда катнашуын, кабул ителган карарларныц
дэлиллэнгэн нигезлэнyен дэ кертеп, тыцпаупар нэтижэлэрен бастырып
чыгаруны (халыкка иьJIан итуне) тээмин итэ торган башка чараJIарны кyздэ
тотарга тиеш.
1 1. Генералъ планнар проектлары, х{ирдэн файдалану hэм тозелеш
кагыйдэларе проектлары, территорияне
планлаштыру проектлары,
территориялэрне меж€tJIау проектлары, территориялэрне тозеклэндерY

кагыйдалэре проектлары, кyрсэтелган документларныц берсена, х{ир
кишэрлеген яки капитzulь тозелеш объектын шартлы равештэ рохсет ителган
файдалануга рохсат б"рy турындагы карарларныц проектларына, капитаltь
тозелеш объектларын реконструкциялэyнец рохсэт ителган иц чик

параметрларыннан тайпылуга рохсэт биру турындагы карарлар проектларына
yзгэрешлэр KepTyHe кyздэ тота торган проектлар буенча, х(ирдэн файдалану hэм
тозелеш кагыйдэлэренец расланган кагыйдалэре булмаганда, х(ир
кишарлеклэреннан hэм капит€Lпъ тозелеш объектларыннан файдалануныц
рохсэт ителгэн б.р торен yзгартy мэсьэлалере буенча я{амогать фикер
Еtлышулары яки ачык тыцлаулар yткэрелэ, €шарны оештыру hэм уткэру тэртибе,

шаhар тозелеше эшчанлеге турындагы закон нигезлэмэлэрен исэпкэ

аJIып,

х{ирлек Советыныц норматив хокукый акты белэн билгелэна.>.

4. Уставныц 22' статьясындагы 4 пунктны яца редакцияда

баян

итарга:

<<Статья 22. Гражданнар )цыены.

1. Гражданнар х(ыены )цирле yзидарэ хапкыныц турыдан-туры гамэлго
ашырылуы hэм х€tпыкныц щирле yзидарэне гамэлгэ ашыруда катнашуы
формасы булып тора.
Гражданнар щыены <<Россия Федерациясендэ щирле yзидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында) 2003 елныц б октябрендаге 1З1номерлы Федераль законныц 25.I статьясында hэм "Татарстан
Республикасы Огерже муниципапь районыныц "Яца Базакэ авыл хlирлеге"

2.

ФЗ

муниципаль берамлеге составына керyче торак пунктларда гражданнар х{ыенын
yткарyне эзерлеy тэртибе турында" Нигезлэмэ нигезендэ уздырыла.
<<Россия Федерациясендэ щирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында) 200З елныц б октябрендеге 131-ФЗ номерлы Федера-чь
законныц 25.7 статьясында кар€Lпган гражданнар хtыены анда торак пункт яки
щирлектэ яшэr{елэрнец сайлау хокукына ия яртысыннан артыграгы катнашуда
вэкапэтле. Торак пунктта элеге торак пунктта яшэ\л{елэрнец сайлау хокукына
ия булган яртысыннан артыгы бер ук вакытта бергэ бупу момкинлеге булмаса,
гражданнар х(ыены алеге Устав нигезенде |ражданнар я(ыенын yTкapy турында
Карар кабул ителгэн коннэн бер айдан да артмыйча этаплап уздырыла, ул
Татарстан Республикасы Огерlке муницип€Lль районы Яца Базэка авыл
щирлегендэ гражданнар ){tыенын эзерлэy hэм yткэрy тэртибе турында
Нигезлэмэ белан расланган тэртиптэ оештырыла. Шул ук вакытта элек
гражданнар х{ыенында катнашкан затлар тавыш бирудэ килесе этапларда
катнашмый. Гражданнар я{ыены карары кабул ителгэн дип сан€Lла, эгор аныц
очен тавыш биргэн х(ыенда катнашучыларныц яртысыннан артыгы тавыш
бирсэ.
4. Гражданнар х{ыены авыл п(ирлеге башлыгы яисо 10 кешедэн ким
булмаган сайлау хокукына ия булган торак пункт хаJIкы торкеме инициативасы
буенча чакырыла €Lпа.
5. Х{ыенны yTкapy инициативасын хуплау очен х(ыелырга тиешле
имзЕLлар саны сайлау хокукына ия булган, шушы хtирлектэ даими яки нигездэ
яшэr{е, яшэy урыны буенча теркэлгэн гражданнар саныныц 5 процентын
ташкил итэ, лэкин 25тэн дэ ким булмаган имза була алмый.
6. Авыл п(ирлеге башлыгы чакыра торган хаJIык х{ыены х(ирлек башлыгы
карары белэн билгелэнэ, э хаJIык инициативасы белэн чакырыла торган халык
х{ыены щирлек Советы карары белэн билгелэнэ.
7. "Торак пунктта яшэ!челар гражданнар жыенын уздыру вакыты hэм

З.

урыны турында алдан ук хэбэр ителэ, Татарстан Республикасы

Огерще
муниципаль районыныц 'Яца Бэзэкэ авыл хlирлеге" муниципапь берэмлеге
составына керrrе торак пунктларда |ражданнар яtыенын yткэрyга эзерлек
тэртибе турында" Нигезлэмэдэ билгелэнган тертип нигезендэ, гражданнар
щыенына чыгарыла торган мэсьэлэлэр буенча муницип€tль хокукый акт
проекты hэм материаллар белэн €lJIдан ук танышалар.
8. Х{ыенда кабул ителгэн карарлар муниципЕtпь хокукый актлар булып
тора, }цирлек башлыгы' тарафыннан имзалана hэм Татарстан Республикасы
муницип€tль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ тиеш.>.

5.29 статьяныц бнчы пунктын тубандаге редакцияда бирерга:
<<6. .Щепутатлар 2008 елныц 25 декабрендэге 27З-ФЗ номерлы
"Коррупциягэ каршы тору турында" Федераль закон hэм башка федераль

законнар белэн билгелэнген чиклаyлэрне, тыюларны, бурычларны yтэрге тиеш.
2008 елныц 25 декабрендэге 27З-ФЗ номерлы "Коррупциягэ каршъ1 тору
турында" Федераль закон, 2012 елныц 3 , декабрендэге 230-ФЗ номерлы
Федераль закон, ".Щэулэт вазыйфаларын билауrе затларныц hэм башка
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затларныц чыгымнарыныц аJIарныц керемнэренэ туры килYен тикшереп тору
турында" Федераль закон, "Аерым категория затларга Россия Федерациясе
территориясеннэн читто урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнар)
ачарга hэм аларга ия булырга, акч€uIата hэм кыйммэтлэрне сакларга, чит ил
финанс инструментларын белергэ hэм (яки) кулланырга тыю турында" 2013
елныц 7 маендагы 79-ФЗ номёрлы Федераль закон белэн билгелэнган
чиклэyлэр, тыюлар, бурычлар депутатлар yтэлмегэн очракта, депутат
вэк€Lпэтлэре вакытыннан алда туктатыла.
6.1. Керемнар, чыгымнар, милек hэм милек характерындагы йоклэмэлэр
турында

Россия

ФедерацияQе

законнары

тапшырыла

нигезенда

торган

белешмэлэрнец дореспеген haM тулылыгын тикшерy депутат тарафыннан

тэртипте Татарстан

Татарстан Республикасы Законында билгелэнгэн

Республикасы Президенты карары буенча yткарелэ.
6.2. Олеге статьяныц 6.1 олеше нигезендэ yткерелган тикшерy
нэтих{асендэ "Коррупциягэ каршы тору турында" 2008 елныц 25 декабрендэге
2"7З-ФЗ номерлы Федераль закон, ".Щаулат вазыйфаларын билэуле затларныц
hэм башка затларныц чыгымнарыныц апарныц керемнэрена туры килyен
тикшереп тору турында" 2а|2 елныц З декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль
закон, "Аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннан читтэ
урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнэр) ачарга hэм аларга ия
булырга, акчагIата hэм кыйммэтларне сакларга, чит ил финанс
инструментларын белергэ hэм (яки) кулланырга тыю турында" 2аlЗ елныц 7
маендагы 79-ФЗ номерлы Федералъ закон белан билгелэнгэн чиклеyлэр,
тыюлар, бурычлар yтелмэсэ, Татарстан Республикасы Президенты депутат
векапэтлэрен вакытьiннан €шда туктату яиае кyрсэтелгэн затка карата тиешле
карар кабул иторга вакzulатле щирле yзидарэ органына яисе судка башка
п{аваплылык чара,IIарын куллану турында гариза белэн морэrl(агатъ ита.
6.2-\. Yз керемнаре, чыгымнары, молкэте hэм молкэти характердагы
йоклэмэлэре турында дорес булмаган яки тулы булмаган мэьлyмат биргэн
депутатка, шулай ук хатыныныц (иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныЦ
керемнаре, чыгымнары, молкэте hэм молкэти характердагы йеклэмэлэре
турында ялган белешмэлэр биргэн 9чен, бу мэьлyматларны бозган очракта
тубэндэге х(аваплылык чаралары кулпанылырга момкин
1) кисату;
2) депутатны х(ирлек Советындагы вазыйфасыннан азат итy, аныц
вак€lJIатлэре вакыты туктатылганчы, х{ирлек Советында вазыйфаны билэп тору
хокукыннан мэхрyм итy.;
З) вэкалатларне гамэлгэ ашырудан даими нигезда Е}зат итy, вэкапэТлэр
срогы туктатылганчы даими нигездэ вакалэтлэрне гамалгэ ашыру хокукыннан
:

мэхрYN,I итY.;

тыю.

4) вэкалэтлорен туктатканчы х{ирлек Советында вазыйфа билэуне тыЮ;
5) вакалатлэр срогы туктатылганчы даими нигезде вок€LIIетлерне yTayнe
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6.2-2. Щепутатка карата алеге статьяныц 6.2-| олешенда курсэтелгэн
я(аваплылыкны куллану турында Карар кабул итy тэртибе Татарстан
Республикасы Законы нигезендэ муницип€Lпь

хокукый акт белан билгелано.

6.З. Муниципаль вазыйфшарны билэlпlе затларныц керемнэре,
чыгымнары, молкэте hэм молкэти характердагы йеклэмэлэре турында

белешмалэр "Интернет" мэьлyмат*телекоммуникация челтэренда )цирле
yзидарэ органнарыныц рэсми сайтларында урнаштырыла hэм (яки) муниципаJIь
хокукый актларда билгелэнгэн тэртиптэ массакyлэм мэгълyмат чар€Lпарына
бастырып чыгару очен бирелэ.>.
6.29 статьяныц 7-10 пунктларын яца редакцияда бирерга:
<<7. Yз вэк€Lпатлэрен
даими нигезда башкаручы депутатлар хокуклы тyгел:
1) эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша
шогыльланергэ, коммерция оешмасы белэн идарэ итyдэ яки коммерцияле
булмаган оешма (Россия Федерациясе субъекты муницип€Lль берэмлеклэре
советы идарэсендэ, муниципЕtль берэмлеклэрнец башка берлэшмэлэренда,
сеяси партиядэ, Профсоюзда, билгелэнгэн тертипта теркэлгэн катнашудан,
башка ищтимагый оешма, торак, гараж кооперативларында, бакчачылык,
яшелчэчелек кооперативларында съездда (конференцияда) яки башка гомуми
1l(ыелышта катнашудан тыш) катнашырга, Россия Федерациясе Президенты яки
Россия Федерациясе Хекумате акты нигезендэ оешманыц коллеги€tпь органы
эшчэнлегендэ тyлэyсез нигездэ катнашудан тыш, гамэлгэ куючысы
(акционеры, катнашучысы) муниципсlJIь берамлек булган, муницип€uIь милектэ
булган оешманы яки идарэ итyне гамелгэ куючы вэк€Lпэтлерен я{ирлек
исеменнэн гамэлгэ кую ?артибен билгели торган муницип€Lль хокукый актлар
(устав капитЕtлында катнашу олешларе) нигезенда, гамэлге куючысы
(акционеры) булган оешманыц идарэ hэм ревизия комиссиясе органнарында
щирлек мэнфагатьлорен тyлэyсез нигездэ тэкъдим иту; федер€tль законнарда
кар€Lлган башка очракларда;
2) могаJIлимлек, фэнни hэм башка ия{ат эшчэнлегеннэн тыш бутан
тyлэyле эшчэнлек белэн шогыльланергэ. Шул ук вакытта укыту{ылык, фанни
haM башка ип{ади эшчэнлек, егэр Россия Федерациясенец х€Llrыкара шартнамэсе
яиQе Россия Федерациясе законнары белэн башкасы караlrмаган бУлса, чит ил
дэyлэтлэре, халыкара hэм чит ил оешм€шIары, чит ил гражданнары hэм
гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый;
эгэр Россия Федерациясенец х€Llrыкара шартнамэсендэ яисе Россия
Федерациясе законнарында башкасы кар€Lltмаса, Россия Федерациясе
территориясендэ эш итlче коммерцияле булмаган хокyмэтке карамаган чит ил
оешмаJIарыныц haM аларныц структур булекчэлеренец идарэ органнары,
попечительлэр hэм кузэтr{елэр советлары, бутэн органнары составына керерга;
7.I. Граждан контракт буенча х{ирле администрация башлыгы
вазыйфасына билгеленэ алмый, э муниципаJIь хезмэткэр якын туганлык яисQ
туганлык (ата-аналары, хатыннары, балалары, абыйлары, ап€Lпары, шулай ук
абыйлы-сецелле, ата-анаJIы, ирле-хатынлы балаларыныц балалары) очрагында
контракт буенча )цирле администрация башлыгы вазыйфасын били алмый.
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8. .Щепутатларныц щинаять яисэ административ }цаваплылыкка тартканда,
аларны кулга аJIганда, кулга аIIганда, тентyдэ, сорау апганда, башка х(инаять-

процессу;Lль hэм административ-процессу€Lпь гамэллэр кылганда, шулай ук
алар бйлэгэн торак hэм (яки) хезмэт урыны, €Llrарныц багажы, шэхси hэм хезмэт
транспорт чар€шары, аJIар тарафыннан кулланыJIа торган элемтэ чараJIарын
язганда, алар тарафыннан кулланЪiла торган документлар федераль законнар
белэн билгелэнэ.
9. Щепутатлар эйтелган фикер, тавыш биргэндэ чагылдырылган позиция
hэм депутат статусына туры килэ торган башка гамэллэр очен, шул исэптэн yз
вэк€IJIэтларе вакыты чыкканнан соц дZ, щин€UIть яисе административ
х{аваплылыкка тартыла алмый. Олеге нигезлама депутат тарафыннан хапык
€lJIдында мыскыл итy, яла яry яки Федералъ закон белэн карzLпган башка хокук
бозуларга юл куелган очракларга кагылмый.
10.

Щаими нигездэ вэкапэтлер башкаручы депутатлар |раждан,

административ яки х(инаять эше яки административ хокук бозу турындагы эш
буенча сакчы яки вэкил (законлы вэкиллек очракларыннан тыш) сыйфатында
катнаша алмый.>>.

7. 48 статьяныц 2 пунктында 14 абзацны тубандаге

бирерга:
<<-

редакцияда

авыл я(ирлеге территориясендэ яшэr{е хужасыз хайваннарга карата

гамэллэр эшчонлеген башкару>.
8. 84 статьяныц 1пунктын тубандаге редакцияда бирерга:
<1. Щаулэт (муниципаль) финанс контроле бюджет хокук монэсэбэтлэрен
щайга сЕLпа торган хокукый актлар, Россия Федерациясе бюджет системасы

бюджетларыннан физик затларга башка тyлэyлэр буенча гавами норматив
йеклэмэлар hэм йоклэмэлэрне билгели торган хокукый актлар нигезлэмэларен
yтэyне теэмин итy, шулай ук даyлэт (муниципаль) контрактлары, бюджеттан
акча б"рy турында килешyлэр (килешулар) шартларын yтэy максатларында
гамэлгэ ашырыла.
Щэулэт (муниципаль) финанс контроле тышкы hэм эчке, башлангыч heM

аннан соцгыларга булена.>.
9. 84 статьяныц 2r3 пунктларын тубандаге редакцияда бирерга:
к2. Щэулэт (муниципаль) финанс контроле бюджет хокук монасэбетлэрен
щайга са,та торган хокукый актлар, Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетларыннан физик затларга башка тyлэyлэр буенча гавами норматив
йоклэмалер hэм йокламалерне билгели торган хокукый актлар нигезлэмалэрен
yтэyне тээмин итy, шулай ук дэyлэт,(муниципаль) контрактлары, бюджеттан
акча б"рy турында килешyлар (килешулэр) шартларын yтэy максатларында
гамэлгэ ашырыла.
.Щэулэт (муниципаль) финанс контроле тышкы hэм эчке, башлангыч hэм
аннан соцгыларга буленэ.
Тышкы дэyлэт (муниципалъ) финанс контроле Россия Федерациясе Хисап

пzLпатасыныц,

Россия Федерациясе субъектларыныц hэм

муницип€Llrь
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берэмлеклэрнец контроль-хисап органнарыныц (алга таба - тышкы даyлэт
(муниципаль) финанс тикшерyе органнары) тикшерy эшченлеге булып тора.
3. Эчке даyлэт (муниципаль) финанс контроле Федераль казначылыкныц,
Россия Федерациясе субъектларыныц башкарма хакимияте органнары (жирле
администрация органнары) (алга таба - эчке дэyлэт (муниципаrrь) финанс
тикшерyе органнары) булып торган дэyлэт (муниципаль) финанс тикшерyе
органнарыныц контроль эшчэнлеге булып тора.).
10.87 статьяга тубандаге эчталекле 4 пунктны остарга :
<п. 4. Татарстан Республикасы Огеряlе муниципаль районы Яца Бэзэкэ
авыл я{ирлеге Советы депутатлары санын арттырr{ы яисэ кимеryче yзгэрешлэр
кlрсателгэн yзгэрешлэр KepTy турында муницип€Lль норматив хокукый актны
кабул иткэн Татарстан Республикасы Огерхlе муниципаль районы Яца Бэзэкэ
авыл я{ирлеге Советыныц вэкЕLIIэтлэре вакыты чыкканнан соц yз коченэ керэ.).

