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РЕШЕНИЕ
№144

“Татарстан
Республикасы
Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге”
муниципаль
берҽмлеге
Уставын кабул итҥ турында
Россия Федерациясе Конституциясе, “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон, “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы белҽн эш йөртеп,
“Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге”
муниципаль берҽмлеге Уставы нигезлҽмҽлҽрен “Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 елның 6 октябрендҽге
131-ФЗ номерлы Федераль законга, гамҽлдҽ булган башка федераль һҽм төбҽк
законнарына туры китерү максатыннан, “Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Советы
тарафыннан 2019 елның 16 октябрендэ 134 нче номерлы карары белҽн кабул
ителгҽн “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставын кабул итү турында” карар проекты
турында” муниципаль норматив хокукый акт проекты буенча гавами тыңлаулар
нҽтиҗҽлҽрен истҽ тотып, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге,
КАРАР ИТТЕ:
1. Ҽлеге карарга кушымта нигезендҽ, “Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставын кабул
итҽргҽ.
2. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлеге муниципаль берҽмлеге Уставын “Муниципаль берҽмлеклҽр уставларын
дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турында”, 2005 елның 21 нче июлендҽге 97-ФЗ номерлы
Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, муниципаль берҽмлеклҽр Уставын
теркҽү өлкҽсендҽ вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органында теркҽргҽ
3. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставын теркҽү өчен җаваплы итеп, “Татарстан

Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге” муниципаль
берҽмлеге башлыгы Салихҗанов Р.Ф. ны билгелҽргҽ.
4. Ҽлеге карарның һҽм “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставын, “Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге
Уставы белҽн каралган срокларда, ул муниципаль берҽмлеклҽрнең уставларын
теркҽү өлкҽсендҽ вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы территориаль
органыннан кергҽн көннҽн 7 көннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми рҽвештҽ бастырып
чыгаруын (халыкка җиткерүен) тҽэмин итҽргҽ.
5. Ҽлеге карар һҽм “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы ҽлеге карарның 4 пункты
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсми рҽвештҽ бастырылып чыкканннан соң (халыкка
җиткерелгҽннҽн соң) үз көченҽ керҽ.
6. Ҽлеге карар һҽм “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы рҽсми рҽвештҽ үз көченҽ
кергҽннҽн вакыттан соң, “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставын яңа редакциядҽ кабул итү
турында” (алдагы үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр белҽн кабул ителгэн Коркачык авыл
жирлегенен 14.10.2016 елның 40 нчы номерлы карары, 23.10.2017 елның 62 нче
номерлы карары, 27.03.2018 елның 72 нчы номерлы карары, 13.09.2018 елның 93
нче номерлы карары), 2015 елның 24 нче ноябрендҽге 17 номерлы Совет карарын
һҽм яңа редакциядҽ кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы буенча Россия
Федерациясе Юстиция министрлыгы идарҽсе тарафыннан 2015 елның 28 декабрендҽ
теркҽлгҽн, дҽүлҽт теркҽү № RU 165163152015001 “Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставын
(алдагы үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр белҽн кабул ителгэн Коркачык авыл жирлегенең
14.10.2016 елның 40 нчы номерлы карары, 23.10.2017 елның 62 нче номерлы
карары, 27.03.2018 елның 72 нче номерлы карары, 13.09.2018 елның 93 нче номерлы
карары) үз көчен югалткан дип танырга.
7. Ҽлеге Карарны Коркачык авыл җирлеге составына кергҽн барлык торак
пунктларда мҽгълүмати стендларда, Татарстан Республикасы муниципаль
берҽмлеклҽре порталы составында Биектау муниципаль районы рҽсми сайтында
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ һҽм Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат
рҽсми портылында http://pravo.tatarstan.ru урныштыру юлы белҽн бастырып
чыгарырга (халыкка җиткерергҽ).
8. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны “Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге
башлыгы Салихҗанов Р.Ф.на йөклҽргҽ.
Совет рҽисе,
Җирлек башлыгы

Р.Ф. Салихҗанов

I бҥлек. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР
1 статья. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегенең исеме һҽм хокукый
статусы
1. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлеге” муниципаль берҽмлеге авыл җирлеге статусына ия.
2. Муниципаль берҽмлекнең рҽсми исеме – “Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге (алга
таба текст буенча – Җирлек).
3. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлеге” муниципаль берҽмлеге Татарстан Республикасы Биектау муниципаль
районы составына керҽ.
2 статья. Җирлекнең территориаль тҿзелеше
1. Җирлек территориясе составына түбҽндҽге торак пунктлар керҽ: Коркачык,
Сасмак, Красна, Тимерче hҽм Кзыл Болгар авыллары керҽ.
2. Җирлекнең административ үзҽге булып Коркачык тимер юл разъезды
поселыгы торак пункты санала.
3. Җирлекнең чиклҽре "Биектау муниципаль районы" муниципаль
берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре
чиклҽрен билгелҽү һҽм аларның статусы турында" 2005 елның 31 нче
гыйнварындагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ
билгелҽнгҽн.
4. Җирлек территориясе составына төрле милек формасында булган һҽм төрле
максатларда кулланылучы җирлҽр керҽ.
5. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү, аны үзгҽртеп кору федераль законнар белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Татарстан Республикасы законы нигезендҽ тормышка
ашырыла.
3 статья. Җирлекнең рҽсми символлары
1. Җирлек, федераль законнар һҽм геральдик кагыйдҽлҽр нигезендҽ, аның
тарихи, мҽдҽни, милли һҽм башка төр җирле традициялҽрен һҽм үзенчҽлеклҽрен
чагылдырган үз рҽсми символларын булдырырга хокуклы.
2. Символларны раслау, аларның тасвирламасы, аларны рҽсми рҽвештҽ
куллану тҽртибе җирлек Советының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ.
4 статья. Халыкның җирле ҥзидарҽне тормышка ашыруда хокуклары
1. Җирлек территориясендҽ Россия Федерациясе гражданнары җирле
үзидарҽне тормышка ашыруда хокукларын җирле референдумнарда, муниципаль
сайлауларда катнашулары, башка төр ихтыяри телҽк белдерү формаларында, шулай
ук ҽлеге Устав белҽн каралган, сайлана торган һҽм башка төр җирле үзидарҽ
органнары аша тормышка ашыралар.
2. Гражданнар җирле үзидарҽне җенесе, расасы, миллҽте, теле, килеп чыгышы,
милке, билҽгҽн вазыйфасы, дингҽ мөнҽсҽбҽте, карашлары, иҗтимагый

берлҽшмҽлҽргҽ катнашы булу-булмавына бҽйсез рҽвештҽ турыдын-туры да, шулай
ук вҽкиллҽр аша да тормышка ашыруда тигез хокуклы.
Җирлек территориясендҽ даими рҽвештҽ, яисҽ күпчелек яшҽүче чит ил
гражданнары җирле үзидарҽне тормышка ашырганда Россия Федерациясе халыкара
килешүлҽре һҽм федераль законнар нигезендҽ билгелҽнгҽн хокукларга ия.
3. Гражданнарның җирле үзидарҽ органнарына һҽм Җирлекнең җирле үзидарҽ
органнарында эшлҽүче вазыйфаи затларына турыдан-туры мөрҽҗҽгать итҽргҽ,
җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге турында мҽгълүмат алырга хокукы бар.
4. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары һҽрбер кешегҽ
аның иреклҽренҽ һҽм хокукларына турыдан-туры кагылышы булган документлар
һҽм материаллар белҽн танышу мөмкинлеген, шулай ук гражданнарга Җирлекнең
җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге турында башка төр тулы мҽгълүмат алуны,
закон тарафыннан башка очраклар каралмаса, тҽэмин итҽргҽ тиеш.
5. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары массакүлҽм мҽгълүмат чаралары
ярдҽмендҽ яки башка чаралар белҽн, Җирлек үсешенең ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽре һҽм
аның аерым территориялҽре, халыкка төрле төр хезмҽт күрсҽтүче җҽмҽгать
транспорты, торак-коммуналь хуҗалык, социаль-мҽдҽни һҽм башка учреждениелҽр
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү челтҽре үсешен, социаль льготалар, җҽмҽгать тҽртибен
саклау, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында халыкны
һҽрдаим хҽбҽрдҽ тоталар.
6. Гражданнар, оешмалар ҽгҽр алар законнарга каршы килсҽ, аларның
хокукларын һҽм иреген бозса, җирле үзидарҽ органнарының һҽм вазыйфаи
затларның гамҽллҽренҽ (гамьсезлеклҽренҽ) судка шикаять бирергҽ хокуклы.
5 статья. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары структурасы
1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары структурасына ҽлеге Устав нигезендҽ
оештырылган Җирлек Советы, Җирлек Башлыгы, Җирлек Башкарма комитеты,
Җирлекнең Ревизия комиссиясе һҽм башка җирле үзидарҽ органнары керҽ.
2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары структурасына үзгҽрешлҽр кертү
ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү юлы белҽн тормышка ашырыла.
6 статья. Җирлекнең җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽре
1. Җирлекнең җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽренҽ керҽлҽр:
1) Җирлекнең бюджет проектын төзү һҽм карау, җирлекнең бюджет проектын
раслау һҽм үтҽү, аны үтҽү буенча контрольне оештыру, Җирлекнең бюджет проекты
үтҽлеше буенча хисап төзү һҽм раслау;
2) Җирлектҽге җирле салымнарны һҽм җыемнарны билгелҽү, үзгҽртү һҽм кире
кагу;
3) Җирлекнең муниципаль милкендҽ булган милеккҽ ия булу, файдалану һҽм
эш кылу;
4) Җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ янгын куркынычсызлыгын саклау
буенча беренчел чаралар белҽн тҽэмин итү;
5) Җирлеклҽрдҽ яшҽүче халыкка элемтҽ хезмҽте, җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ
һҽм көнкүреш хезмҽте күрсҽтү өчен шартлар тудыру;
6) Җирлеклҽрдҽ яшҽүчелҽрнең эштҽн буш вакытларын оештыру һҽм мҽдҽният
оешмалары эшенҽ шартлар тудыру;

7) Җирлек территориясендҽ физик культура, мҽктҽп спорты һҽм массакүлҽм
спорт үсешенҽ шартлар тудыруны булдыру, муниципаль район терриротириясендҽ
рҽсми рҽвештҽ физик культура-сҽламҽтлҽндерү, спорт чаралары уздыруны оештыру;
8) Җирлекнең архив фондын формалаштыру;
9) Җирлек территториясен төзеклҽндерү буенча кагыйдҽлҽрне раслау,
аларның үтҽлешен контрольдҽ тоту, билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽр буенча Җирлек
территториясен төзеклҽндерүне оештыру;
Җирлек территориясен төзеклҽндерүне тормышка ашыру үз эченҽ ала:
а) гомуми кулланылышта булган территориялҽрне карап тоту һҽм андый
территориялҽр белҽн куллану тҽртибе;
б) фасадларның һҽм биналарның чиклҽү торучы конструкциялҽрнең,
биналарның, корылмаларның тышкы рҽвешен;
в) төзеклҽндерү элементларын проектлау, урнаштыру, карап тоту һҽм кабаттан
торгызу, шул исҽптҽн җир эшлҽре башкарганнан соң;
г) муниципаль берҽмлек территориясен яктыртуны оештыру, биналарның,
корылмаларның архитектур яктыртуын да кертеп;
д) муниципаль берҽмлек территориясен яшеллҽндерүне оештыру, торак
пунктлар чиклҽрендҽ урнашкан үлҽннҽр булган чирҽмлеклҽрне, чҽчҽклеклҽрне һҽм
башка территориялҽрне булдыру, карап тоту, кабаттан торгызу һҽм саклау тҽртибен
кертеп;
е) муниципаль берҽмлек территориясендҽ мҽгълүматлар урнаштыру, шул
исҽптҽн урамнарның исемнҽрен һҽм йорт номерларын күрсҽтеп күрсҽткечлҽр, элмҽ
такталар кую;
ж) балалар һҽм спорт мҽйданчыкларын, хайваннарны йөртү өчен
мҽйданчыкларны, машина кую урыннарын, кече архитектур формаларны
урнаштыру һҽм карап тоту;
з) җҽяүле коммуникациялҽр оештыру, шул исҽптҽн җҽяүлелҽр юлы, аллеялар,
юллар, сукмаклар;
и) муниципаль берҽмлек территориясен билгелҽнгҽн территория буйлап
инвалидлар һҽм халыкның башка аз мобильле төркемнҽре бернинди тоткарлыксыз
хҽрҽкҽт итҽ алуын тҽэмин итү максатыннан җиһазландыру;
к) муниципаль берҽмлек территориясен җыештыру, шул исҽптҽн кышкы
чорда;
л) яңгыр сулары агуын оештыру;
м) җир эшлҽрен оештыру тҽртибе;
н) биналарның, корлымаларны, җир кишҽрлеклҽренең милек иялҽре һҽм (яки)
законлы хуҗаларының (йортлар чиклҽре буенча җир кишҽрлеклҽре булдырылган
яки булдырылмаган күп фатирлы йортларда биналарның милек иялҽре һҽм (яки)
законлы хуҗаларыннан кала) чиктҽш территориялҽрне карап тоту буенча каташу,
шул исҽптҽн финанс катнашу;
о) Россия Федерациясе субъекты законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ,
чиктҽш территориялҽрнең чиклҽрен билгелҽү;
п) муниципаль берҽмлек территориялҽрен бҽйрҽмчҽ бизҽү;
р) муниципаль берҽмлек территориясен төзеклҽндерү буенча чараларны
оештыру һҽм тормышка ашыруда граданнарның катнашу тҽртибе;

с) муниципаль берҽмлек территориясен төзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен тотуның
контролен тормышка ашыру.
10) адресация объектларына адреслар бирү, адресларны үзгҽртү, юкка чыгару,
урам-юл челтҽре элементларына (федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларыннан,
региональ яисҽ муниципальара ҽһҽмияттҽге, муниципаль районның җирле
ҽһҽмияткҽ ия автомобиль юлларыннан тыш) Ьирлек чиклҽрендҽ планлаштыру
структурасы элементларына исемнҽр бирү, мондый исемнҽрне үзгҽртү, юкка
чыгару, дҽүлҽт адрес реестрында мҽгълүмат урнаштыру;
11) авыл хуҗалыгы җитештерүе үсешенҽ шартлар тудыру, кече һҽм урта
эшмҽкҽрлекнең үсешенҽ ярдҽм итү;
12) җирлектҽ балалар һҽм яшүсмерлҽр белҽн эшлҽүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар
оештыру һҽм тормышка ашыру;
13) җҽмҽгать тҽртибен саклауда катнашучы гражданнарга яисҽ аларның
берлҽшмҽлҽренҽ ярдҽм күрсҽтү, халык дружиналары эшчҽнлеге өчен шартлар
тудыру;
14) каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аерым җыю) һҽм
транспортировкалау буенча эшлҽрне оештыруда катнашу;
15) җирлҽү урыннарын карап тоту, ритуаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру;
16) Җирлек чиклҽрендҽ халыкны су белҽн тҽэмин итүне, ташлындык суларны
чыгару, вҽкалҽтлҽр чигендҽ халыкны ягулык белҽн тҽэмин итүне, Россия
Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ оештыру;
17) Җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияткҽ ия булган
автомобиль юлларына карата юл эшчҽнлеге алып бару;
18) миллҽтара һҽм динара килешүне ныгытуга юнҽлдерелгҽн чаралар өстендҽ
эшлҽү һҽм тормышка ашыру, җирлек территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе
халыкларының теллҽрен һҽм мҽдҽниятлҽрен саклау һҽм үстерү, милли
азчылыкларның хокукларын тормышка ашыру, мигрантларның социаль һҽм мҽдҽни
адаптациялҽүне оештыру, миллҽтара (этник) конфликтлар профилактикасы;
19) Җирлек халкының массакүлҽм ялын оештыру өчен шартлар тудыру һҽм
халыкның массакүлҽм ял урыннарын төзеклҽндерү, гражданнарга гомуми
кулланылыштагы су объектларына һҽм аларның яр кыры полосаларына ирекле
керүне тҽэмин итү;
2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органы, Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезендҽ Җирлек бюджетыннан Биектау муниципаль районы бюджетына бирелҽ
торган бюджетара трансфертлар хисабына, Биектау муниципаль районы җирле
үзидарҽ органнары белҽн җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча үз
вҽкалҽтлҽренең бер өлешен аларга бирү турында килешү төзергҽ хокуклы.
7 статья. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнарының Җирлекнең җирле
ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽренҽ кертелмҽгҽн мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥдҽ хокуклары
1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
1) Җирлек музейлары булдыру;
2) Җирлектҽ нотариус булмаган очракта, законнар белҽн билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ, нотариаль гамҽллҽр башкару;
3) опека һҽм попечительлек эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруда катнашу;

4) Җирлек территориясендҽ милли-мҽдҽни автономиялҽрнең хокукларын
гамҽлгҽ ашыруга бҽйле эшчҽнлекне тормышка ашыру өчен шартлар тудыруга;
5) Россия Федерациясе халыкларының милли-мҽдҽни үсешенҽ һҽм җирлек
территориясендҽге миллҽтара мөнҽсҽбҽтлҽр өлкҽсендҽге гамҽллҽрне тормышка
ашыруга ярдҽм күрсҽтүгҽ;
6) Җирлек территориясендҽ урнашкан муниципаль предприятие һҽм
учреждениелҽрнең мобилизацион ҽзерлеге буенча чаралар оештыру һҽм тҽэмин итү;
7) муниципаль янгыннан саклау хезмҽте оештыру;
8) туризм үсешенҽ шартлар тудыру;
9) кеше хокукларын яклау һҽм мҽҗбүри тоту урыннарындагы затларга
булышлык итүне иҗтимагый контрольне тҽэмин итүче иҗтимагый күзҽтү
комиссиялҽренҽ телҽктҽшлек белдерү;
10) инвалидларның иҗтимагый берлҽшмҽлҽренҽ, шулай ук “Россия
Федерациясендҽ инвалидларны социаль яклау турында” 1995 елның 24 ноябрендҽге
181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ инвалидларның бөтенроссия иҗтимагый
берлҽшмҽлҽре тарафыннан төзелгҽн оешмаларга ярдҽм күрсҽтү;
11) торак законнары нигезендҽ, гражданнарга социаль куллану торак
фондының торак йортларыннан найм шартнамҽлҽре буенча муниципаль торак
фондыннан торак йортлар тҽкъдим итү;
12) Җирлек территориясендҽ яшҽүче караучысыз калган хайванарны карау
һҽм тоту буенча чараларны тормышка ашыру;
13) “Россия Федерациясендҽ хокук бозулар профилактикасы системасы
нигезлҽре”, 2016 елның 23 июнендҽге 182-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ,
хокук бозулар өлкҽсендҽ профилактика чаралары уздыру;
14) инвалидлар, сҽламҽтлеге мөмкинлеклҽре чиклҽнгҽн затлар өчен физик
культураны һҽм спортны, адаптив физик культураны һҽм адаптив спортны үстерүгҽ
булышлык күрсҽтүгҽ;
15) “Кулланучылар хокукларын яклау турында” 1992 елның 7 февралендҽге
2300-1 номерлы Россия Федерациясе законында билгелҽнгҽн кулланучыларның
хокукларын яклау буенча чараларны тормышка ашыру.
2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары башка мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽргҽ,
башка дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка ашырырга хокуклы (“Россия Федерациясендҽ
җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь
131-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы нигезендҽ аларга бирелмҽгҽн),
ҽгҽр дҽ ҽлеге катнашу федераль законнар белҽн каралган булса, шулай ук башка
муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары, дҽүлҽт хакимияте
органнары компетенциясенҽ карамаган һҽм Россия Федерациясе бюджет системасы
тарафыннан бирелгҽн бюджетара трансфертлары, Җирлек бюджеты керемнҽре
хисабына һҽм өстҽмҽ норматив түлҽнгҽн салымнардан кергҽн керемнҽр хисабына
федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн аларның
компетенциясеннҽн чыгарылмаган башка төр мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү хокуклы.
8 статья. Җирлекнең муниципальара хезмҽттҽшлектҽ катнашуы
Җирлекнең муниципальара хезмҽттҽшлектҽ катнашуы җирле үзидарҽ турында
федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ тормышка
ашырыла.

9 статья. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнарының дҽҥлҽт хакимияте
органнары белҽн ҥзара бҽйлҽнеше
Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының дҽүлҽт хакимияте органнары белҽн
үзара бҽйлҽнеше түбҽндҽгелҽр белҽн тормышка ашырыла:
1) Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының Җирлекнең социаль-икътисади
үсешен тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн дҽүлҽт программаларын тормышка ашыруда
катнашуы;
2) Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары белҽн дҽүлҽт хакимияте органнары
арасында шартнамҽлҽр (килешүлҽр) төзү;
3) даими рҽвештҽ яки вакытлыча координацион, консультатив, киңҽшмҽ һҽм
башка төр эш органнары булдыру;
4) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында район Советы закон
инициативасы;
5) закон тарафыннан билгелҽнгҽн башка төр үзара бҽйлҽнеш формалары.
10 статья. Муниципаль хезмҽтне хокукый җайга салу
Җирлектҽ муниципаль хезмҽтне хокукый җайга салу, муниципаль хезмҽт
вазыйфаларына карата талҽплҽрне кертеп, муниципаль хезмҽткҽрнең статусын,
муниципаль хезмҽт узу шартларын һҽм тҽртибен ачыклау “Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында”, 2007 елның 2 нче мартындагы 25-ФЗ номерлы
Федераль закон, 2013 елның 25 нче июнендҽге 50-ТРЗ номерлы муниципаль хезмҽт
турында Татарстан Республикасы Кодексы, ҽлеге Устав һҽм башка муниципаль
хокукый актлар нигезендҽ тормышка ашырыла.
II бҥлек. ХАЛЫК ТАРАФЫННАН ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼНЕ ТУРЫДАН-ТУРЫ
ГАМҼЛГҼ АШЫРУ ФОРМАЛАРЫ ҺҼМ ХАЛЫКНЫҢ ҖИРЛЕ
ҤЗИДАРҼНЕ ГАМҼЛГҼ АШЫРУДА КАТНАШУЫ
11 статья. Халык тарафыннан җирле ҥзидарҽне турыдан-туры гамҽлгҽ
ашыру формалары һҽм халыкның җирле ҥзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда
катнашуы
Җирлек халкы җирле үзидарҽне турыдан-туры тормышка ашыра һҽм җирле
үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда түбҽндҽге формаларда канашалар:
1) җирле референдум;
2) муниципаль сайлаулар;
3) Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ сайлап куйган органын, Җирлек
Башлыгын кире кайтару буенча тавыш бирү;
4) Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш
бирү;
5) гражданнарның хокук чыгару инициативасы;
6) территориаль иҗтимагый үзидарҽ;
7) гавами тыңлаулар, тҗтимагый фикер алышулар;
8) гражданнар җыелышы;
9) гражданнар конференциясе (делегатлар җыены);
10) гражданнар җыены;

11) гражданнарны сораштыру;
12) җирле ҽһҽмияткҽ ия булган аеруча мөһим сораулар буенча халыкның
фикер алышуы;
13) гражданнарның җирле үзидарҽ органнарына мөрҽҗҽгать итүе;
14) Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнарга, Татарстан
Республикасы Конституциясе һҽм Татарстан Республикасы законнарына каршы
килмҽгҽн башка төр формалар.
12 статья. Җирле референдум
1. Җирлектҽ җирле ҽһҽмияткҽ ия булган мҽсьҽлҽлҽрне турыдан-туры халык
тарафыннан хҽл итү максатыннан, федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ җирле референдум уздырыла.
2. Җирле референдум барлык Җирлек территориясендҽ “Россия Федерациясе
гражданнарының сайлау хокукларының һҽм референдумда катнашу хокукының төп
гарантиялҽре турында” 2002 ел, 12 нче июнь 67-ФЗ номерлы Федераль закон,
“Җирле референдум турында” 2004 ел,
24 нче март 23-ЗРТ номерлы Татарстан
Республикасы Законы нигезендҽ,
“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ
номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уздырыла.
3. Җирле референдумда катнашырга яшҽү урыннары Җирлек чиклҽрендҽ
булган Россия Федерациясе гражданнары хокуклы. Җирлек территориясендҽ даими
яшҽүче чит ил граңданнары Россия Федерациясе халыкара шартнамҽлҽре нигезендҽ
һҽм закон белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, җирле референдумда Россия Федерациясе
гражданнары кебек үк катнашалар. Россия Федерациясе гражданнары җирле
референдумда гомуми тигез һҽм турыдан-туры үз телҽген яшерен тавыш бирү
нигезендҽ белдереп катнашалар.
4. Җирле референдум уздыру турында карар Җирлек Совет тарафыннан
түбҽндҽгелҽр инициативасы буенча кабул ителҽ:
1) җирле референдумда катнашу хокукы булган гражданнар;
2) уставлары сайлауларда һҽм (яки) референдумнарда катнашу мөмкинлеген
күздҽ тоткан һҽм федераль закон тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда
теркҽү узган сайлау оешмасы, башка төр иҗтимагый берлҽшмҽлҽр инициативасы
белҽн;
3) Җирлек Советы һҽм Җирлек башлыгының
бергҽ
алга чыгарган
инициативасы белҽн.
5. Ҽлеге статьяның 4 бүлеге 2 пунктында күрсҽтелгҽн гражданнар, сайлау
берлҽшмҽлҽре, башка төр иҗтимагый берлҽшмҽлҽр инициативасы белҽн җирле
референдум уздыруның шарты булып ҽлеге инициативаны яклап җирлек
территориясендҽ җирле референдумда катнашучылар арасыннан биш проценты
күлҽмендҽ, лҽкин 25 имзадан да ким булмаган күлҽмдҽ имзалар җыю тора.
6. Җирлек Советы һҽм Җирлек башлыгының бергҽ алга чыгарган референдум
уздыру турында инициативасы Җирлек Советы һҽм Җирлек Башкарма комитеты
Җитҽкчесе хокукый актлары нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ.
7. Җирлек Советы җирле референдумны Җирлек Советына җирле референдум
уздыру турында документлар кергҽн көннҽн 30 көн эчендҽ уздыра.

Җирлек Советы тарафынанн җирле референдөм уздыру билгелҽнмҽгҽн
очракта, җирле референдум гражданнар, сайлау берлҽшмҽлҽре, Җирлек башлыгы,
Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары, Татарстан Республикасы
сайлау комиссиясе яки Биектау муниципаль районы прокуроры мөрҽҗҽгате
нигезендҽ суд тарафыннан билгелҽнҽ. Суд тарафыннан билгелҽнгҽн җирле
референдум Җирлекнең Сайлау комиссиясе тарафыннан оештырыла, ҽ җирле
референдум уздыруны Татарстан Республикасы сайлау комиссиясе, яки суд
тарафыннан җирле референдум уздыруны тҽэмин итү йөклҽнгҽн башка төр орган
тҽэмин итҽ.
8. Җирле референдумда тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре һҽм кабул ителгҽн карар
рҽсми рҽвештҽ Җирлекнең торак пунктлары территорисяендҽ махсус мҽгълүмати
стендларда, (Коркачык тимер юл разъезды поселогы, Гагарин урамы, 7 йортта)
урнаштырып яки Биектау муниципаль районының рҽсми сайтында “Интернет”
мҽгълүмат-телекоммуникациялҽр челтҽрендҽ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ вебадресы буенча бастырылып чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш.
9. Җирле референдумда кабул ителгҽн карар Җирлек территориясендҽ
мҽҗбүри үтҽлергҽ тиеш һҽм нинди дҽ булса дҽүлҽт хакимияте оганы, аларның
вазыйфаи затлары яки Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан раслануга
мохтаҗ түгел.
10. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары җирле референдумда кабул ителгҽн
карарны ҽлеге Устав нигезендҽ билгелҽнгҽн чиклҽүлҽргҽ тҽңгҽл китереп, аның
үтҽлешен тҽэмин итҽлҽр.
11. Җирле референдум уздыру турында карар, шулай ук җирле референдумда
кабул ителгҽн карар, гражданнар, җирле үзидарҽ органнары, Биектау муниципаль
районы прокуроры, федераль органнар белҽн вҽкалҽтле дҽүлҽт хакимияте органнары
тарафыннан суд тҽртибендҽ шикаять белдерелергҽ мөмкин.
13 статья. Муниципаль сайлаулар
1. Җирлектҽ муниципаль сайлаулар, Совет депутатларын сайлау максатыннан,
гомуми, тигез һҽм турыдан-туры сайлау хокукы нигезендҽ, яшерен тавыш бирү юлы
белҽн тормышка ашырыла.
2. Җирлек Советы депутаты булып сайлау көненҽ 18 яше тулган, сайлау
хокукына ия булган Россия Федерациясе гражданины сайлана ала.
3. Муниципаль сайлаулар Җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ.
Муниципаль сайлауларны билгелҽү турында карар тавыш бирү көненҽ кадҽр 90
көннҽн дҽ иртҽрҽк булмаган һҽм 80 көннҽн дҽ соңрак булмаган срокта кабул
ителергҽ тиеш. Күрсҽтелгҽн карар массакүлҽм мҽгълүмат чараларында ул кабул
ителгҽннҽн соң 5 көннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми рҽвештҽ бастырылып чыгарга
тиеш. Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн очракларда, муниципаль сайлаулар
билгеле сайлау комиссиясе яки суд тарафыннан билгелҽнҽ.
Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн очракларда, муниципаль сайлаулар билгеле
сайлау комиссиясе яки суд тарафыннан билгелҽнҽ.
4. Муниципаль сайлауларны ҽзерлҽү һҽм оештыру, сайлау комиссиялҽренҽ
аларны компетенциялҽре чиклҽрендҽ йөклҽнҽлҽр.
5. Җирлек Советы депутатларын сайлау “Россия Федерациясе
гражданнарының сайлау хокукларының һҽм референдумда катнашу хокукының төп

гарантиялҽре турында” 2002 ел, 12 нче июнь 67-ФЗ номерлы Федераль закон,
Татарстан Республикасы Сайлау кодексы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уздырылалар.
6. Җирлек Советы депутатлары бер мандатлы сайлау округлары буенча сайлау
округына сайлаучылар вҽкиллҽренең уртача нормасы нигезендҽ сайланалар.
7. Бер мандатлы сайлау округы буенча сайланган дип, тавыш бирүчелҽрнең
иң күп тавышын алган теркҽлгҽн кандидат санала.
Ҽгҽр дҽ Җирлек Советы депутатларны сайлауда бер мандатлы сайлау
округында тавыш бирү бер генҽ кандидат буенча уздырылса, кандидат тавыш
бирүчелҽрнең 50 процент тавышыннан да ким тавыш алмаган очракта сайланган дип
санала. Теркҽлгҽн кандидатлар арасында сайлаучыларның бертигез тавышын алган
очракта, алдан теркҽлгҽн кандидат сайланган дип санала.
8. Җирлек Советы депутатларын сайлау нҽтиҗҽлҽре рҽсми рҽвештҽ
Җирлекнең торак пунктлары территорисяендҽ махсус мҽгълүмати стендларда
(Коркачык тимер юл разъезды поселыгы, Гагарин урамы, 7 йортта) урнаштырып яки
Биектау муниципаль районының рҽсми сайтында “Интернет” мҽгълүматтелекоммуникациялҽр челтҽрендҽ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча
бастырылып чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш.
14 статья. Җирлек Советы депутатын, җирле ҥзидарҽ органының
сайлаулы ҽгъзасын, Җирлек башлыгын кире чакыру буенча тавыш бирҥ.
1. Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ органының сайлаулы ҽгъзасын,
Җирлек башлыгын кире чакыру, гамҽлдҽге законнар һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ һҽм
тҽртибендҽ сайлаучылар тарафыннан кире чакырылырга мөмкин.
2. Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ органының сайлаулы ҽгъзасын,
Җирлек башлыгын кире чакыру буенча нигезлҽр булып, депутатның аңа карата
сайлаучыларның ышанычын шик астында куючы һҽм депутат йөклҽмҽлҽрен, җирле
үзидарҽнең сайлаулы органы ҽгъзасы һҽм Җирлек Башлыгы йөклҽмҽлҽрен үтҽмҽүдҽ
чагылыш тапкан, суд тҽртибендҽ расланган конкрет хокукка каршы булган карарлар
яки гамҽллҽр (гамҽл кылмау) һҽм Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан
Республикасы Конституциясе, Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив-хокукый актларын бозу тора.
3. Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ органының сайлаулы ҽгъзасын,
Җирлек башлыгын кире чакыру буенча тавыш бирү халык инициативасы буенча
уздырыла.
4. Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ органының сайлаулы ҽгъзасын,
Җирлек башлыгын кире чакыру тавыш бирү уздыру инициативасын алга чыгару һҽм
гражданнарның аны яклап имзалар җыю өчен, муниципаль сайлауларда катнашу
хокукы булган 7 (җиде) кешедҽн дҽ ким булмаган инициатив төркем оештырыларга
тиеш.
5. Инициатив төркем Җирлекнең Сайлау комиссиясенҽ инициатив төркемне
теркҽү турында үтенеч язуы белҽн мөрҽҗҽгать итҽ. Инициатив төркемнең үтенеч
язуында (ходатайство) Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ органының
сайлаулы ҽгъзасын, Җирлек башлыгын кире чакыру буенча, аны кире чакыруга
нигез булып торган хокукка каршы килҽ торган конкрет карарлар яки гамҽллҽр
(гамҽл кылмау), инициатив төркемнең һҽрбер ҽгъзасының яисҽ аның исеменнҽн
Җирлек территориясендҽ эшлҽр башкарырга вҽкиллекле затның фамилиясе, исеме,

ҽтисенең исеме, туган көне һҽм урыны, паспортының яисҽ паспортын алыштыручы
башка төр документының сериясе, номеры һҽм бирелү вакыты, аны биргҽн
органның исемен һҽм кодын язылган, шулай ук яшҽү урыны адресы күрсҽтелгҽн
булырга тиеш. Инициатив төркемнең үтенеч язуы барлык күрсҽтелгҽн төркем
ҽгъзалары белҽн имзаланырга тиеш. Үтенеч язуына депутатның күрсҽтелгҽн хокукка
каршы карарлар яки гамҽллҽр (гамҽл кылмау) расланган суд карары беркетелергҽ
тиешле.
6. Инициатив төркемне теркҽү, Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ
органының сайлаулы ҽгъзасын, Җирлек башлыгын кире чакыру буенча тавыш бирү
инициативасын яклап имзалар җыю, җыелган имзаларны тикшерү, җирле
референдум уздыру өчен бтлгелҽнгҽн закон тҽртибендҽ тормышка ашырыла.
7. Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ органының сайлаулы ҽгъзасын,
Җирлек башлыгын кире чакыру буенча тавыш бирү Җирлек Советы белҽн
билгелҽнҽ һҽм җирле референдум уздыру өчен билгелҽнгҽн законнар тҽртибендҽ,
“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн күздҽ
тотылган үзенчҽлеклҽрне истҽ тотып уздырыла.
8. Инициатив төркемнең
Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ
органының сайлаулы ҽгъзасын, Җирлек башлыгын кире чакыру буенча тавыш бирү
турында үтенеч язуын Җирлекнең Сайлау комиссиясе белҽн каралган вакытта,
билгеле депутат, җирле үзидарҽ органының сайлаулы ҽгъзасы, Җирлек башлыгы,
аны кире чакыру буенча алга чыгарыла торган нигезлҽр сыйфатындагы хҽллҽр
буенча аңлатмалар бирергҽ, кирҽкле документларны тҽкъдим итҽргҽ хокуклы.
Күрсҽтелгҽн депутат, җирле үзидарҽ органының сайлаулы ҽгъзасы, Җирлек
башлыгы алдан, Сайлау комиссиясе, Җирлек Советы утырышы уздырганчыга кадҽр
өч көн алдан, аны уздыруның вакыты һҽм урыны турында язмача хҽбҽрнамҽ ала.
9. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарҽ органының сайлаулы ҽгъзасы,
Җирлек башлыгы аны кире чакыру буенча тавыш бирү уздырылган вакытта,
инициатив төркем белҽн тигез нигездҽ, сайлаучыларга аны кире чакыру буенча
нигез буларак алга чыгарыла торган хҽллҽр буенча аңлатмалар бирү максатыннан
агитация уздырырга хокуклы
10. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарҽ органының сайлаулы ҽгъзасы,
Җирлек башлыгы, билге сайлау округында теркҽлгҽн сайлаучыларның кимендҽ
яртысы кире чакыру өчен тавыш бирсҽ, кире чакырылган дип санала.
11. Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ органының сайлаулы ҽгъзасын,
Җирлек башлыгын сайлау буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре рҽсми рҽвештҽ
Җирлекнең торак пунктлары территориясендҽ махсус мҽгълүмати стендларда
(Коркачык тимер юл разъезды поселыгы, Гагарин урамы, 7 йортта) урнаштырып яки
Биектау муниципаль районының рҽсми сайтында “Интернет” мҽгълүматтелекоммуникациялҽр челтҽрендҽ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча
бастырылып чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш.
12. Җирлекнең Сайлау комиссиясе кире чакыру буенча тавыш бирү
нҽтиҗҽлҽрен рҽсми рҽвештҽ йомгаклаганнан соң биш көн эчендҽ, инициатив
төркемне, Җирлек Советын һҽм билгее Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ
органының сайлаулы ҽгъзасын, Җирлек башлыгын аны кире чакыру буенча тавыш
җирү нҽтиҗҽлҽре буенча язмача хҽбҽр җибҽрҽ.

15 статья. Җирлекнең чиклҽрне ҥзгҽртҥ, җирлекне ҥзгҽртеп кору
мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирҥ
1. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре
буенча тавыш бирү Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп коруга
халыкның ризалыгын алу максатыннан уздырыла.
2. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре
буенча тавыш бирү бөтен җирлек территориясендҽ уздырыла, яки аның
территориясенең аерым өлешлҽрендҽ “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне
оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 елның 6 нчы октябрендҽге 131ФЗ номерлы Федераль закон билгелҽгҽн очракта уздырыла.
3. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре
буенча тавыш бирү җирлек Советы тарафыннан, “Россия Федерациясе
гражданнарының сайлау хокукларының һҽм референдумда катнашу хокукының төп
гарантиялҽре турында” 2002 ел, 12 нче июнь 67-ФЗ номерлы Федераль закон,
“Җирле референдум турында” 2004 ел,
24 нче март 23-ЗРТ номерлы Татарстан
Республикасы Законы нигезендҽ,
“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ
номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ.
4. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре
буенча тавыш бирү, анда сайлау хокукы булган җирлек халкының яртысыннан
артыгы яки җирлекнең бер өлеше катнашса, булган дип санала. Күрсҽтелгҽн үзгҽртү
һҽм үзгҽртеп корулар өчен тавыш бирҽдҽ катнашкан җирлек халкының яртысыннан
артыгы яки җирлекнең бер өлешенең яртысыннан артыгы тавыш бирсҽ, җирлекнең
чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп коруга халыкның ризалыгы алынган дип
санала.
5. Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү һҽм җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре
буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре рҽсми рҽвештҽ Җирлекнең торак пунктлары
территориясендҽ махсус мҽгълүмати стендларда (Коркачык тимер юл разъезды
поселыгы, Гагарин урамы, 7 йортта) урнаштырып яки Биектау муниципаль
районының рҽсми сайтында “Интернет” мҽгълүмат-телекоммуникациялҽр
челтҽрендҽ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча бастырылып
чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш.
16 статья. Гражданнарның законнар чыгару инициативасы
1. Гражданнар ҽлеге Устав һҽм Җирлек Советының норматив хокукый
актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ закон чыгару инициативасы белҽн чыгарга
хокуклы.
2. Закон чыгару инициативасы белҽн сайлау хокукына ия булган гражданнар,
Җирлектҽ сайлау хокукына ия булган яшҽүчелҽрнең 2 процентыннан ким булмаган
күлҽмендҽ чыгарга мөмкин.
3. Гражданнар закон чыгару инициативасын тормышка ашыру максатында
хокуклы:
- яшҽү урыны (эш урыны) буенча гражданнар җыелышы һҽм закон чыгару
инициативасы белҽн чыгу буенча фикер алышу буенча башка төр коллектив
чаралар оештырырга һҽм уздырырга;

- закон чыгару инициативасы белҽн чыгуны яклап имзалар җыю инициатив
төркемен оештыру;
- законга каршы килмҽгҽн юллар белҽн закон чыгару инициативасы белҽн
чыгуны яклап Җирлектҽ имзалар җыюны оештыру һҽм агитация уздыру.
4. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары гражданнарга
закон чыгару инициативасы белҽн чыгуны тормышка ашыруда булышлык
күрсҽтергҽ тиеш.
5. Гражданнарның закон чыгару инициативасы белҽн чыгуны тормышка
ашыру тҽртибендҽ кертелгҽн муниципаль норматив хокукый акт проекты Җирлек
Советының ачык сессиясендҽ яки Җирлек башлыгы тарафыннан, аларның ҽлеге
Уставта билгелҽнгҽн компетенциялҽре нигезендҽ, документ кертелгҽннҽн соң, өч
ай дҽвамында мҽҗбүри рҽвештҽ каралырга тиеш.
6. Гражданнарның закон чыгару инициативасы белҽн чыгуны тормышка
ашыру тҽртибендҽ кертелгҽн муниципаль норматив хокукый акт проекты каралган
вакытта гражданнарның инициатив төркеме үз позициялҽрен бҽян итү мөмкинлеге
белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш.
7. Гражданнарның закон чыгару инициативасы белҽн чыгуны тормышка
ашыру тҽртибендҽ кертелгҽн муниципаль норматив хокукый акт проектын карау
процедурасы Җирлек Советы регламенты, Җирлек Башлыгы норматив хокукый
акты нигезендҽ билгелҽнҽ.
8. Гражданнарның закон чыгару инициативасы белҽн чыгуны тормышка
ашыру тҽртибендҽ кертелгҽн муниципаль норматив хокукый акт проектын карау
нҽтиҗҽлҽре буенча кабул ителгҽн мотивлаштырылган карар рҽсми язма рҽвештҽ аны
керткҽн гражданнарның инициатив төркеменҽ җиткерелергҽ тиеш.
17 статья. Территориаль иҗтимагый ҥзидарҽ
1. Җирлектҽ территориаль иҗтимагый үзидарҽ турыдын-туры халык
тарафыннан җыелышлар һҽм гражданнар конференциялҽре уздыру, шулай ук
территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары оештыру ярдҽмендҽ тормышка
ашырыла.
2. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ гражданнар яшҽүче түбҽндҽге территория
чиклҽрендҽ тормышка ашырылырга мөмкин: күпфатирлы торак йорт подъезды;
күпфатирлы торак йорт; торак йортлар төркеме; торак микрорайоны; авыл булып
саналмаган авыл җирлегендҽге торак пункт; гражданнар яшҽүче башка
территориялҽр.
3. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ тормышка ашырылучы территория
чиклҽре ҽлеге территориядҽ яшҽүче халык тҽкъдиме буенча Җирлек Совет
тарафыннан билгелҽнҽ.
4. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ тормышка ашырылган территория башка
охшаш территория составына керҽ алмый.
5. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ аның уставы кысаларында юридик зат
була ала һҽм коммерцияле булмаган оешманың оештыру-хокук формасында дҽүлҽт
теркҽүен узарга тиеш.
6. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставында билгелҽнҽ:
1) ул тормышка ашырылган территория;

2) территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлегенең максаты, бурычлары,
формалары һҽм төп юнҽлешлҽре;
3) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарының формалашу тҽртибе,
вҽкалҽтлҽре туктатылу, хокуклары һҽм бурычлары, органнарының вҽкалҽтлек
вакыты;
4) карарлар кабул итү тҽртибе;
5) мөлкҽт сатып алу тҽртибе, шулай ук ҽлеге мөлкҽтне һҽм финанс чараларын
куллану һҽм эш алып бару тҽртибе;
6) территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлегенең туктатылу тҽртибе.
7. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча
гражданнарның җыелышлары, конференциялҽр аның уставына туры китереп
чакырыла.
8. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлеген оештыру һҽм тормышка
ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнарның җыелышлары, өчтҽн бер өлешеннҽн ким
булмаган уналты яше тулган аның территориясе халкы катнашса, тулы хокуклы
булып санала.
Территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлеген оештыру һҽм тормышка ашыру
мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнарның конференциялҽре гражданнар җыелышында
өчтҽн бер өлешеннҽн ким булмаган уналты яше тулган аның территориясе халкы
тарафыннан сайланган делегатларның өчтҽн ике өлешеннҽн ким булмаган кеше
катнашса, тулы хокуклы булып санала.
9. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлеген оештыручы гражданнарның
конференциялҽре, җыелышлары махсус вҽкалҽтлеклҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары структурасын булдыру;
2) территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын кабул итү, аңа үзгҽрешлҽр
һҽм төзҽтмҽлҽр кертү;
3) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары сайлап кую;
4) территориаль иҗтимагый үзидарҽнең төп эшчҽнлеге юнҽлешлҽрен
билгелҽү;
5) территориаль иҗтимагый үзидарҽнең керемнҽр һҽм чыгымнар
сметасын һҽм аның үтҽлеше турында хисапны раслау;
6) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары эшчҽнлеге турында
хисапларны карау һҽм раслау.
10. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары:
1) билгелҽнгҽн территориядҽ яшҽүче халыкның мҽнфҽгатьлҽрен тҽкъдим
итҽлҽр;
2) гражданнар җыелышларында һҽм конференциялҽрендҽ кабул ителгҽн
карарларның үтҽлешен тҽэмин итҽлҽр;
3) территорияне карап тоту һҽм төзеклҽндерү буенча хуҗалык эшчҽнлеге,
башка хуҗалык эшчҽнелеге, шушы территориядҽ яшҽүче халыкның иҗтимагыйкөнкүреш ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерүгҽ юнҽлтелгҽн башка хуҗалык эшлҽрен,
шушы гражданнарның акчаларына да, Җирлекнең Башкарма комитеты белҽн
төзегҽн килешү нигезендҽ Җирлек бюджеты акчаларын кулланып та тормышка
ашыра ала;
4) җирле үзидарҽ органнарына (Җирлек Советына, Җирлек Башлыгына һҽм
Җирлек Башкарма комитетына) бу органнар һҽм җирле үзидарҽ органнарының,

күрсҽтелгҽн актларны кабул итү аларның компетенциясендҽ булган дҽүлҽт
хезмҽтендҽге затлар тарафыннан һичшиксез карап чыгарга тиешле муниципаль
хокук актларының проектларын кертергҽ хокуклы.
11. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне оештыру һҽм тормышка ашыру,
җирле бюджеттан тиешле акчаны бүлеп бирү шартлары һҽм тҽртибе бу Устав һҽм
Җирлек Советының норматив хокук актлары белҽн билгелҽнҽ.
18 статья. Территориаль иҗтимагый ҥзидарҽне оештыру тҽртибе
1. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне оештыру максатыннан халык,
Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары
инициативасы буенча территориаль
иҗтимагый үзидарҽ уставы проектын эшлҽүне тормышка ашыручы һҽм бу
территориаль иҗтимагый үзидарҽ аның чиклҽрендҽ тормышка ашырылачак
территориядҽ яшҽүче халык җыелышын чакыруны оештыручы инициатив төркем
оеша.
2. Гражданнар җыелышы Җирлекнең тиешле территориясендҽ территориаль
иҗтимагый үзидарҽ оештыру турында карар кабул итҽ, аның уставын кабул итҽ,
шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр
буенча Җирлек Советында гражданнар җыелышын тҽкъдим итҽргҽ вҽкалҽтле
вҽкилне (вҽкиллҽрне) билгели.
3. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ Җирлек Советы территориаль иҗтимагый
үзидарҽ уставын теркҽгҽн вакыттан оешкан дип санала.
19 статья. Территориаль иҗтимагый ҥзидарҽ уставын теркҽҥ тҽртибе
1. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү өчен гражданнар
җыелышының
вҽкалҽтле вҽкиле (вҽкалҽтле вҽкиллҽре) тарафыннан җирлек
Башлыгына тапшырыла:
1) гражданнар җыелышының барлык вҽкалҽтле вҽкиллҽре тарафыннан
имзаланган территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү турында гариза;
2) һҽр вҽкалҽтле вҽкилнең фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме, туган көне һҽм
урыны, аны биргҽн органның исемен яки кодын күрсҽтеп, паспорт яки аны
алыштыручы документның сериясе, номеры һҽм бирү датасы, шулай ук һҽр
вҽкилнең тору урыны адресы күрсҽтелеп территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру
турында карар кабул ителгҽн гражданнар җыелышы беркетмҽсе;
3) ике нөсхҽдҽ территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставы.
2. Бу статьяның 1 нче пунктында күрсҽтелгҽн документлардан кала, башка
документларны талҽп итү рөхсҽт ителми.
Вҽкалҽтле вҽкилгҽ, исемлеген һҽм аларны алу вакытын күрсҽтеп,
документларны алу турында расписка бирелҽ.
3. Җирлек Башлыгы территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставын
теркҽү турында документлар кергҽн көннҽн соң ике атна эчендҽ аны алдан карап
чыгуны һҽм уставны теркҽү яки аны теркҽүне кире кагу турында Җирлек
Советының карар проектын ҽзерлҽүне оештыра.
4. Гражданнар җыелышының вҽкалҽтле вҽкиллҽре территориаль иҗтимагый
үзидарҽ уставын алдан карап чыгуда һҽм киңҽш хокукы белҽн җирлек Советы
утырышында катнашырга хокуклы.

5. Җирлек Советы территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставын теркҽү
яки аны теркҽүне кире кагу турында карарны бу статьяның 1 пунктында күрсҽтелгҽн
документларны җирлек Башлыгы алган көннҽн соң 30 көн эчендҽ карар кабул итҽ.
Уставны теркҽүдҽн баш тарту дҽлиллҽнергҽ тиеш.
6. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставын теркҽүдҽн баш тарту
өчен нигез булып, территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставы нормалары
Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе,
Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының законнары һҽм башка
норматив хокук актлары, җирлек Уставы һҽм башка муниципаль хокук актларына
каршы килүе тора.
7. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру максатка ярашлы булмаган
дҽлиллҽр буенча территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставын теркҽүдҽн баш
тарту рөхсҽт ителми.
8. Җирлек Советы тарафыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру
уставын теркҽү мҽсьҽлҽсе буенча кабул ителгҽн дҽлиллҽнгҽн карар өч көн эчендҽ
язмача формада рҽсми рҽвештҽ гражданнар җыелышының вҽкалҽтле вҽкиленҽ
(вҽкалҽтле вҽкиллҽренҽ) җиткерелергҽ тиеш.
9. Җирлек Советы тарафыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру
уставын теркҽү карары кабул ителгҽн очракта уставның бер нөсхҽсе, аны теркҽү
турында билге белҽн, гражданнар җыелышының вҽкалҽтле вҽкиленҽ бирелҽ, ҽ
икенче нөсхҽсе Җирлек Советында саклана.
10. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру уставына кертелгҽн
үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр Җирлек Советы тарафыннан бу статья белҽн билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ теркҽлергҽ тиеш. Күрсҽтелгҽн үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр аларны теркҽгҽн
көннҽн көченҽ керҽ.
20 статья. Авыл торак пункты старостасы
1. Җирлекнең җирле үзидарҽ
органнары һҽм авыл торак пунктында
яшҽүчелҽрнең үзара ярдҽмлҽшүен оештыру өчен җирлектҽ урнашкан авыл торак
пунктында урын өчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишкҽндҽ авыл торак пункты
старостасы билгелҽнергҽ мөмкин.
2. Авыл торак пункты старостасы, аның составына ҽлеге авыл торак пункты
кергҽн Җирлек Советы тарафыннан, авыл торак пунктында яшҽүче гражданнар
җыены тҽкъдиме белҽн ҽлеге авыл торак пунктында яшҽүче һҽм актив сайлау
хокукы булган кешелҽр арасыннан билгелҽнҽ.
3. Авыл торак пункты старостасы дҽүлҽт вазифасын башкаручы, дҽүлҽт
граждан хезмҽтен башкаручы, муниципаль вазифа һҽм муниципаль хезмҽт
вазифасын башкаручы шҽхес була алмый, җирле үзидарҽ органнары белҽн хезмҽт
бҽйлҽнешлҽрендҽ һҽм алар белҽн башка турыдан-туры бҽйлҽнештҽ була алмый.
Татарстан Республикасы законы нигезендҽ, тарихи һҽм башка җирле
традициялҽрне истҽ тотып, авыл торак пункты старостасы вазыйфасының башка
исеме билгелҽнергҽ мөмкин.
4. Авыл торак пункты старостасы итеп түбҽндҽге шҽхеслҽр билгелҽнҽ алмый:
1) дҽүлҽт вазифасын башкаручы, дҽүлҽт граждан хезмҽтен башкаручы,
муниципаль вазифа һҽм муниципаль хезмҽт вазифасын башкаручы;
2) суд тарафыннан эшкҽ яраксыз яки чикле эшкҽ яраклы дип табылучы;

3) ябылмаган яки алынмаган суд хөкеме булса.
5. Авыл торак пункты старостасының вҽкалҽтле вакыты җирлек уставы белҽн
билгелҽнҽ һҽм ике елдан да ким биш елдан да озаграк була алмый.
Авыл торак пункты старостасының вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда авыл торак
пунктында яшҽүче гражданнар җыены тҽкъдиме белҽн аның составына ҽлеге авыл
торак пункты кергҽн җирлек Советы карары тарафыннан, шулай ук “Россия
Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында” 2003
ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль законның 40 статьясы 10 бүлеге 1-7
пунктларында билгелҽнгҽн очракларда туктатыла.
6. Авыл торак пункты старостасы аңа йөклҽнгҽн мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү өчен:
1) авыл торак пунктында җирле ҽһҽмияткҽ ия булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү
буенча җирле үзидарҽ органнары белҽн, муниципаль предприятие һҽм
учреждениелҽр һҽм башка оешмалар белҽн хезмҽттҽшлек итҽ;
2) халык белҽн хезмҽттҽшлек итҽ, шул исҽптҽн гражданнар җыенында,
җыелышларда, конференциялҽрдҽ катнашу юлы белҽн, мондый чараларның
нҽтиҗҽлҽре буенча, шул исҽптҽн муниципаль хокук актлары итеп
рҽсмилҽштерелгҽн, җирле үзидарҽ органнары тарафыннан һичшиксез карап чыгарга
тиешле мөрҽҗҽгатьлҽрне һҽм тҽкъдимнҽрне җибҽрҽ;
3) авыл торак пунктында яшҽүчелҽргҽ җирле үзидарҽне оештыру һҽм
тормышка ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча хҽбҽрлҽр җиткерҽ, шулай ук җирле үзидарҽ
органнарыннан алынган башка мҽгълуматларны аларга җиткерүдҽ булышлык итҽ;
4) җирле үзидарҽ органнарына халык алдында тыңлаулар һҽм җҽмҽгать
тыңлауларын оештыруда һҽм үткҽрүдҽ, авыл торак пунктында аларның нҽтиҗҽлҽрен
халыкка җиткерүдҽ булышлык итҽ.
5) ҽлеге Устав һҽм (яки) Татарстан Республикасы законы нигезендҽ Җирлек
Советы норматив хокукый акты белҽн күздҽ тотылган башка вҽкалҽтлҽрне һҽм
хокукларны тормышка ашыра.
7. Авыл торак пункты старостасының эшчҽнлеге һҽм статусының башка
мҽсьҽлҽлҽре гарантиялҽре ҽлеге Усиав һҽм (яки) Татарстан Республикасы законы
нигезендҽ Җирлек Советы норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ.
21 статья. Гавами тыңлаулар, җҽмҽгать фикер алышулары
1. Җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль норматив хокукый
актлар проектлары буенча фикер алышулар өчен Җирлек халкы катнашында
Җирлек Советы, Җирлек Башлыгы тарафыннан ачык тыңлаулар уздырылырга
мөмкин.
2. Гавами тыңлаулар халык, Җирлек Советы яки Җирлек Башлыгы
инициативасы белҽн уздырыла.
Халык һҽм Җирлек Советы инициативасы узучы гавами тыңлаулар Җирлек
Советы тарафыннан билгелҽнҽ, Җирлек Башлыгы инициативасы белҽн узучы Җирлек Башлыгы тарафыннан.
3. Гавами тыңлауларга кертелергҽ тиешле:
1) Җирлек уставы проекты, шулай ук ҽлеге уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр
кертү турында җирлек Советы карары, Уставка кертелгҽн үзгҽрешлҽр Россия
Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Россия Федерациясе субъекты
конституциялҽре яки законнары нигезлҽмҽлҽренҽ тҽңгҽл иттереп кабатламаган

очраклардан кала, ҽлеге Уставны тиешле норматив хокукый актларга туры китерү
максатында;
2) Җирлек бюджеты проекты һҽм аның аның үтҽлеше турында хисап;
3) Җирлекнең социаль-икътисади үсеш стратегиясе проекты;
4) Җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре, “Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ
номерлы Федераль законның 13 статьясы нигезендҽ булган очраклардан тыш,
җирлекне үзгҽртеп кору өчен җирлек халкының ризалыгын алу тавыш бирү юлы
белҽн яки гражданнар җыены белҽн талҽп ителҽ.
4. Гавами тыңлаулар уздыру турындагы карарны Җирлекнең тиешле орган
яисҽ вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль норматив хокукый актны карый
башлаганчы, законнарда башкасы каралмаса, 20 көннҽн дҽ артык булмаган вакыт
аралыгында кабул итҽргҽ.
5. Гавами тыңлаулар уздыру турындагы карар аларны уздыруның вакытын
һҽм урынын күрсҽтеп, һҽм туры килгҽн муниципаль норматив хокукый акт
проектын гавами тыңлауларга чыгару гавами тыңлаулар уздыру көненҽ кадҽр 7
көннҽн дҽ азрак вакыт калганчыга кадҽр, законнарда башкасы
каралмаса,
Җирлекнең торак пунктлары территориясендҽ махсус мҽгълүмати стендларда
(Коркачык тимер юл разъезды поселыгы, Гагарин урамы, 7 йортта) урнаштырып яки
Биектау муниципаль районының рҽсми сайтында “Интернет” мҽгълүматтелекоммуникациялҽр челтҽрендҽ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча
бастырылып чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш.
6. Гавами тыңлаулар уздыру турындагы карар бастырылган көннҽн башлап
уздырылган көнгҽ кадҽр Җирлек халкы Җирлек Башлыгына язма рҽвештҽ гавами
тыңлауларга кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча тҽкъдимнҽр һҽм кисҽтүлҽр, шул исҽптҽн
гавами тыңлауларга кертелүче муниципаль норматив хокукый акт проекты буенча
төзҽтмҽлҽр һҽм башка төр тҽкъдимнҽр җибҽрергҽ хокуклы. Җирлек Башлыгы
килгҽн тҽкъдимнҽрне
һҽм кисҽтүлҽрне берлҽштерүне оештыра. Күрсҽтелгҽн
тҽкъдимнҽр һҽм кисҽтүлҽр гавами тыңлауларда катнашучылар игътибарына
җиткерелҽ.
7. Гавами тыңлаулар муниципаль норматив хокукый акт проекты каралганчы,
гамҽлдҽге законнарда башкасы
каралмаса, 7 көннҽн дҽ артмаган срокта
уздырылалар. Гавами тыңлаулар белгечлҽр, экспертлар, кызыксынган затларны
чакырып уздырыла. Гавами тыңлауларда телҽге булган Җирлектҽ яшҽүче һҽрбер
кеше катнашырга хокуклы.
8. Гавами тыңлаулар уздыру нҽтиҗҽлҽре буенча, компетенциялҽрендҽ гавами
тыңлауларга кертелүче муниципаль норматив хокукый акт проектын кабул итү
кергҽн җирле үзидарҽ органнары һҽм Җирлекнең вазыйфаи затлары, мҽҗбүри
рҽвештҽ карарга тиешле рекомендациялҽр кабул ителҽ.
9. Кабул ителгҽн карарның дҽлиллҽнгҽн нигезлҽрен дҽ үз эченҽ алган гавами
тыңлауларның нҽтиҗҽлҽре гавами тыңлаулар уздырылган көннҽн 5 көннҽн дҽ
артмаган срокта Җирлекнең торак пунктлары территориясендҽ махсус мҽгълүмати
стендларда (Коркачык тимер юл разъезды поселыгы, Гагарин урамы, 7 йортта)
урнаштырып яки Биектау муниципаль районының рҽсми сайтында “Интернет”
мҽгълүмат-телекоммуникациялҽр челтҽрендҽ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-

адресы буенча бастырылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш, ҽгҽр дҽ гамҽлдҽге
законнар белҽн башка сроклар каралмаса.
10. Гавами тыңлауларны оештыру һҽм уздыру тҽртибе Җирлек Советы
тарафыннан раслана торган норматив хокукый акт белҽн билгелҽнҽ.
11. Генераль планнар проектлары һҽм үсеш программалары, җирдҽн
файдалану һҽм төзү кагыйдҽлҽре проектлары, территорияне планлаштыру
проектлары, территорияне ызанлау проектлары, территорияне төзеклҽндерү
проектлары, җир кишҽрлеклҽренең һҽм капиталь төзелеш объектларының рөхсҽт
ителгҽн куллану төрен шартлы рҽвештҽ рөхсҽт ителгҽн куллану төренҽ үзгҽртү
карары проектлары, рөхсҽт ителгҽн төзелеш параметрлары чиклҽреннҽн
тайпылышка рөхсҽт бирү карары проектлары, капиталь төзелеш объектларын
төзеклҽндерү, расланган җирдҽн файдалану һҽм төзү кагыйдҽлҽре булмаган очракта
җир кишҽрлеклҽренең һҽм капиталь төзелеш объектларының бер рөхсҽт ителгҽн
куллану төреннҽн икенче рөхсҽт ителгҽн куллану төренҽ үзгҽртү тҽртибен
муниципаль берҽмлек Уставы һҽм (яки) авыл җирлеге Советы норматив хокукый
актлары белҽн, шҽһҽр төзү эшчҽнлеге өлкҽсендҽге законнардагы нигезлҽмҽлҽрне
исҽпкҽ алып оештыру һҽм уздыру тҽртибен истҽ тотып гавами тыңлаулар уздырыла.
22 статья. Гражданнар җыелышы
1. Җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алышу, җирле үзидарҽ
органнары һҽм Җирлекнең җирле үзидарҽсе вазыйфаи затларының эшчҽнлеге
турында мҽгълүмат бирү өчен Җирлек территориясенең бер өлешендҽ гражданнар
җыелышлары уздырылырга мөмкин. Гражданнар җыены микрорайоннар, торак
массивлар, квартал, урам, торак йортлар буенча чакырыла.
2. Гражданнар җыены халык, Җирлек Советы, Җирлек Башлыгы
инициативасы белҽн, шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставы белҽн
каралган очракларда уздырыла.
3. Җирлек Советы һҽм Җирлек Башлыгы инициативасы белҽн уздырылучы
гражданнар җыелышы, Җирлек Советы һҽм Җирлек Башлыгы тарафыннан
уздырыла.
4. Халык инициативасы белҽн уздырылучы гражданнар җыелышы
территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарының, билгеле бер территориядҽ яшҽүче
һҽм җыелышларда катнашу хокукы булган халыкның 10 процентыннан да ким
булмаган гражданнар төркеменең, ҽлеге территориялҽрдҽ урнашкан предприятие,
учреждение, оешма җитҽкчелҽренең язма мөрҽҗҽгате буенча, Җирлек Советы
тарафыннан билгелҽнҽ.
Гражданнар җыелышы уздыру буенча тҽкъдимдҽ каралырга керҽ торган
мҽсьҽлҽлҽр исемлеге, тҽкъдим ителгҽн вакыт һҽм җыен уздыру урыны булырга
тиеш. Тҽкъдим вҽкиллекле затлар тарафыннан, ҽгҽр дҽ җыелыш уздыру
инициативасы белҽн гражданнар төркеме чыкса, ҽлеге гражданнарның һҽрберсенең
фамилиясен, исемен, ҽтисенең исемен, туган көнен, яшҽү урынын адресын күрсҽтеп
имзаланган булырга тиеш.
Җирлек Советы гражданнар җыелышы уздыру турында кертелгҽн тҽкъдимне
үзенең якын килҽчҽктҽ булачак сессиясендҽ карый.
Җирлек Советы гражданнар җыелышы уздыруны максатсызлык дҽлиле белҽн
кире кагарга хокуклы.

5. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне тормышка ашыру буенча гражданнар
җыелышы уздыруны билгелҽү тҽртибе һҽм уздыру территориаль иҗтимагый
үзидарҽ уставы белҽн билгелҽнҽ.
6. Гражданнар җыелышы уздыру вакыты һҽм урыны һҽм фикер алышуга
кертелҽ торган мҽсьҽлҽлҽр буенча, билгеле территориядҽ яшҽүчелҽргҽ җыелыш
уздырырга 7 көннҽн дҽ ким булмаган вакыт аралыгында массакүлҽм мҽгълүмат
чаралары, почта хҽбҽре, квартирларны (йортларны) йөреп чыгу, белдерүлҽр һҽм
башка мөмкин булган чаралар ярдҽмендҽ хҽбҽр бирҽлҽр.
Гражданнар җыены уздыруны ҽзерлҽүне һҽм уздыруны Җирлек Башкарма
комитеты тҽэмин итҽ.
7. Җыелышларның эшендҽ ҽлеге территориядҽ яшҽүче сайлау хокукына ия
булган гражданнар катнашырга хокуклы. Җыелышларда катнашырга хокуклы
гражданнарның гомуми саны муниципаль сайлаулар уздырганда кулланыла торган
Россия Федерациясе чиклҽрендҽ Россия Федерациясе гражданнарын вакытлыча
яшҽү һҽм яшҽү урыны буенча теркҽү хисабы мҽгълүматлары буенча билгелҽнҽ.
Җыелышта катнашырга хокукы булган гражданнарның өчтҽн бер өлеше
катнашса гражданнар җыелышы тулы хокуклы дип санала.
Җыелыш карарлары җыелышта катнашучы гражданнарның күпчелек тавышы
белҽн билгелҽнҽ.
8. Гражданнар җыелышы җирле үзидарҽ органнарына һҽм Җирлекнең җирле
үзидарҽсе вазыйфаи затларына мөрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук җирле үзидарҽ
органнары һҽм Җирлекнең җирле үзидарҽсе вазыйфаи затлары белҽн үзара
мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ гражданнар җыелышы вҽкиллекле затларны сайларга мөмкин.
9. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне тормышка ашыру мҽсьҽлҽлҽре белҽн
бҽйле гражданнар җыелышы территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставы белҽн аның
компетенциясенҽ кагылышлы мҽсьҽлҽлҽр буенча карар кабул итҽ.
10. Гражданнар җыенлышы тарафыннан кабул ителгҽн мөрҽҗҽгатьлҽр
компетенциялҽренҽ мөрҽҗҽгатьлҽрдҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү һҽм язмача җавап
җибҽрү кертелгҽн җирле үзидарҽ органнары һҽм Җирлекнең җирле үзидарҽсе
вазыйфаи затлары күзҽтүе мҽҗбүри.
11. Гражданнар җыелышын билгелҽү тҽртибе һҽм уздыру, шулай ук
гражданнар җыенының вҽкалҽтлҽре федераль законнар, ҽлеге устав һҽм Җирлек
Советы норматив хокукый акты, территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставы белҽн
билгелҽнҽ.
12. Гражданнар җыелышы нҽтиҗҽлҽре бер ай эчендҽ рҽсми рҽвештҽ
бастырылырга (халыкка җиткерерлергҽ) тиешле.
23 статья. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы)
1. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) җирле ҽһҽмияткҽ ия
мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алышу зарурлыгы килеп чыкканда бар Җирлек халкы
вҽкиллҽренең фикерлҽрен белү өчен оештырыла. Гражданнар конференциясе
(делегатлар җыелышы) Җирлек территориясенең бер өлешендҽ яшҽүче халык
арасыннан, гражданнар җыелышы җыю кыен булган очракларда, шулай ук билгеле
территориядҽ яшҽүче гражданнар җыенында катнашырга хокукы булган халык саны
100 кешедҽн артканда оештырыла.

2. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) уздыру һҽм билгелҽү
тҽртибе, делегатлар сайлау ҽлеге Устав, Җирлек Советы норматив хокукый актлары,
территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставы белҽн билгелҽнҽ.
3. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) гражданнар җыелышы
вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыра.
4. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) халык, Җирлек Советы,
Җирлек Башлыгы инициативасы белҽн уздырыла. Җирлек Советы һҽм Җирлек
Башлыгы инициативасы белҽн уздырылучы гражданнар конференциясе (делегатлар
җыелышы), Җирлек Советы һҽм Җирлек Башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ. Халык
инициативасы белҽн уздырылучы гражданнар конференциясе (делегатлар
җыелышы) Җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ.
5. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) тулы хокуклы дип анда
билгелҽнгҽн территориядҽ уналты яше тулган яшҽүчелҽрнең өчтҽн бер өлешен
тҽкъдим итүче гражданнар җыелышларда сайланган граждан-делегатларның өчтҽн
ике өлеше катнашса хокуклы булып санала. Гражданнар конференциясе (делегатлар
җыелышы) карарлары конференциядҽ катнашучы делегатларның күпчелек тавышы
белҽн кабул ителҽ.
6. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) нҽтиҗҽлҽре ул
уздырылганнан соң бер ай эчендҽ рҽсми рҽвештҽ бастырылырга (халыкка
җиткерелергҽ) тиешле.
24 статья. Гражданнар җыены
1. “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1
статьясында күрсҽтелгҽн очракларда гражданнар җыены уздырылырга мөмкин:
- торак пунктта Җирлек (муниципаль район) чиклҽрен үзгҽртү мҽсьҽлҽсе
буенча, составына күрсҽтелгҽн торак пункт керүче, күрсҽтелгҽн торак пункт
территориясен башка Җирлек территориясенҽ (муниципаль район) керү мөмкинлеге
булган очракта;
- Җирлек составына керүче торак пунктта, ҽлеге торак пункт территориясендҽ
гражданнарга үзара салым акчасы чаралары кертү һҽм куллану мҽсьҽлҽлҽре буенча;
- авыл торак пунктында авыл торак пункты старостасы кандидатурасын
чыгару мҽсьҽлҽсе, шулай ук авыл торак пункты старостасының вҽкалҽтлҽрен алдан
туктату мҽсьҽлҽсе буенча.
2. Авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль хезмҽт
турында Россия Федерациясе законнары белҽн күздҽ тотылган очракларда,
муниципаль хезмҽт вазыйфасын башкару өчен конкурс уздырган вакытта конкурс
комиссиясе составына кертү максатыннан уздырылырга мөмкин.
3. Ҽлеге статья белҽн каралган гражданнар җыены торак пунктта яки
Җирлектҽ сайлау хокукына ия булган халыкның яртысыннан күбрҽге катнашса тулы
хокуклы була. Ҽлеге гражданнар җыены карары гражданнар җыенында
катнашучыларның яртысыннан күбрҽге аның өчен тавыш бирсҽ кабул ителгҽн
булып санала.
4. Гражданнар җыены уздыру тҽртибе Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге торак пункталарында гражданнар
җыенын ҽзерлҽү һҽм уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽ нигезендҽ раслана.

25 статья. Гражданнарны сораштыру
1. Гражданнарны сораштыру Җирлекнең барлык территориясендҽ яки
территориянең аерым бер өлешендҽ җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи
затлары, шулай ук дҽүлҽт хакимияте органнары карарлар кабул иткҽндҽ халык
фикерен исҽпкҽ алу максатыннан уздырыла.
Сораштыру нҽтиҗҽлҽре рекомендация характерын йөртҽ.
2. Гражданнарны сораштыруда сайлау хокукына ия булган Җирлек халкы
катнаша ала.
3. Гражданнарны сораштыру түбҽндҽгелҽр инициативасы белҽн уздырыла:
1) Совет яки Җирлек Башлыгы – җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽр буенча;
2) Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары – республика һҽм
республикара ҽһҽмияткҽ ия объектлар өчен Җирлек җирлҽрен максатчан
билгелҽүне үзгҽртү турындагы карарларны кабул иткҽндҽ гражданнар фикерен
истҽ тоту өчен.
4. Гражданнарны сораштыруны билгелҽү тҽртибе һҽм уздыру Җирлек Советы
норматив хокукый актлары белҽн Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ
билгелҽнҽ.
5. Гражданнарны сораштыру билгелҽү турында карар Җирлек Советы
тарафыннан билгелҽнҽ. Гражданнарны сораштыру билгелҽү турында Җирлек
Советы карарында билгелҽнҽлҽр:
1) сораштыру уздыру датасы һҽм сроклары;
2) сораштыру уздырганда тҽкъдим ителҽчҽк сорауның (сорауларның)
формулировкасы;
3) сораштыру уздыру методикасы;
4) сораштыру кҽгазе формасы;
5) сораштыруда катнашучы Җирлек халкының минималь саны.
6. Җирлек халкына гражданнарны сораштыру уздырылуы турында
уздырылганга кадҽр 10 көн алдан хҽбҽр итҽлҽр.
7. Гражданнарны сораштыру белҽн чараларны ҽзерлҽү һҽм уздыруны
финанслау башкарыла:
1) Җирлек бюджеты чаралары хисабына – гражданнарны сораштыру Җирлек
җирле үзидарҽ органнары инициативасы белҽн уздырылганда;
2) Татарстан Республикасы бюджеты чаралары хисабына – гражданнарны
сораштыру Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары инициативасы
белҽн уздырылганда;
8. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре уздырылганнан соң бер ай дҽвамында
бастырылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиешле. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре белҽн
Җирлекнең һҽр кешесе танышырга хокуклы. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре Җирлек җирле
үзидарҽ органнары тарафыннан тиешле карарлар кабул иткҽндҽ исҽпкҽ алынырга
тиеш.
26 статья. Җирле ҽһҽмияткҽ ия булган аеруча мҿһим мҽсьҽлҽлҽрне халык
тикшерҥе

1. Муниципаль хокук актлары проектларын чыгару турында карар һҽм башка
ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне халык тикшерүенҽ чыгару үз инициативасы буенча
Җирлек Советы тарафыннан яки шушы территориядҽ яшҽгҽн гражданнар талҽбе
буенча Җирлек Советы билгелҽгҽн тҽртиптҽ кабул ителҽ.
2. Муниципаль хокук актлары проекты тексты һҽм халык тикшерүенҽ
чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр буенча башка материаллараларны халык тикшерүенҽ
чыгару турында карар кабул ителгҽн көннҽн соң биш көннҽн дҽ соңга калмыйча
массакүлҽм мҽгълумат чараларында бастырыла, Җирлек халкына җибҽрелҽ, халык
таныша алырлык урыннарда урнаштырыла, башка юллар белҽн халыкка җиткерелҽ.
3. Халык тикшерүенҽ мҽсьҽлҽлҽрне чыгару белҽн беррҽттҽн Җирлек Советы
тикшерү барышында кергҽн тҽкъдимнҽрне һҽм күрсҽтмҽлҽрне тикшерү буенча эшне
оештыру вакытын һҽм тҽртибен билгели, билгелҽнгҽн максатлар өчен махсус
комиссия төзи.
4. Җирлек Советы аның тарафыннан кертелгҽн муниципаль хокук актлары
проектларын һҽм башка ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне тикшерүне тҽэмин итҽ,
моның өчен шартлар тудыра.
5. Халык тикшерүенҽ чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр буенча тҽкъдимнҽр һҽм
күрсҽтмҽлҽр Җирлек Советына җибҽрелҽ.
6. Муниципаль хокук актлары проектлары һҽм башка ҽһҽмиятле булган
мҽсьҽлҽлҽр буенча тҽкъдимнҽр һҽм күрсҽтмҽлҽр Җирлек Советы тарафыннан карап
тикшерелҽ.
7. Халык тикшерүе нҽтиҗҽлҽре турында халыкка хҽбҽр ителҽ.
27 статья. Җирлекнең иҗтимагый (консультатив) советлары
1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм гражданнарының үзара
бҽйлҽнешлҽрен булдыру өчен, ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча
карарлар эшлҽгҽндҽ һҽм тормышка ашырганда халык мҽнфҽгатьлҽрен һҽм
ихтыяҗларын исҽпкҽ алу максатыннан, җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеген
контрольдҽ тоту өчен Җирлекнең иҗтимагый советы төзелҽ.
2. Җирлекнең иҗтимагый советы аның эшчҽнлегендҽ җирлек халкының,
иҗтимагый оешмалар вҽкиллҽре һҽм башка коммерцияле булмаган оешмаларның
ирекле катнашуы нигезендҽ барлыкка килҽ.
3. Җирлекнең иҗтимагый советы барлыкка килү тҽртибе, вҽкалҽтлҽре, аның
утырышларын үткҽрү тҽртибе һҽм карарлар кабул итү, Җирлекнең җирле үзидарҽ
органнарының Җирлекнең иҗтимагый советы
эшчҽнлегенҽ мҽгълүмати,
консультатив ярдҽм итү хокуклары, бурычлары һҽм җаваплылыгы, аны тарату
процедурасы, шулай ук аның эшчҽнлеге буенча башка мҽсьҽлҽлҽр Җирлек Советы
раслаган нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ.
4. Башка иҗтимагый (консультатив) советлар Җирлекнең
җирле үзидарҽ
органнары каршында, аларның карарлары нигезендҽ барлыкка килергҽ мөмкин.
5. Иҗтимагый (консультатив) советларда эш җҽмҽгатьчелек тҽртибендҽ
башкарыла.
28 статья.
мҿрҽҗҽгате

Җирлекнең

җирле

ҥзидарҽ

органнарына

гражданнар

1. Гражданнар Җирлек җирле үзидарҽ органнарына шҽхси һҽм коллектив
мөрҽҗҽгатьлҽр белҽн чыгарга хокуклы.
2. Гражданнарның мөрҽҗҽгатьлҽре "Россия Федерациясе гражданнарының
мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында" 2006 ел, 2 нче май 59-ФЗ номерлы
Федераль закон һҽм “Татарстан Республикасында гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽре
турында” 2003 ел, 12 нче май 16-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы законындҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда каралырга тиеш.
3. Гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибен һҽм срокларын бозган өчен
җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылык тоталар.
29 статья. Җирлек халкының җирле ҥзидарҽне турыдан-туры тормышка
ашыруның башка формалары һҽм аларны тормышка ашыруда катнашуы
1. “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн беррҽттҽн,
халыкның җирле үзидарҽне турыдан-туры тормышка ашыруның башка формалары
һҽм аларны тормышка ашыруда катнашуында гражданнар җирле үзидарҽне
тормышка ашыруның башка төр формаларында, Россия Федерациясе
Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнарына каршы
килмҽгҽн очракта, катнашырга хокуклы.
2. Җирлек халкының җирле үзидарҽне турыдан-туры тормышка ашыруы һҽм
халыкның җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашуы законлылык, үз телҽгең
белҽн катнашу принципларына нигезлҽнҽ.
Җирле үзидарҽ органнары һҽм Җирлек җирле үзидарҽ органнары вазыйфаи
затлары Җирлек халкының җирле үзидарҽне турыдан-туры тормышка ашыруы һҽм
халыкның җирле үзидарҽне тормышка ашыруда катнашуында халыкка ярдҽм
күрсҽтергҽ тиеш.
III БҤЛЕК. ҖИРЛЕК СОВЕТЫ
30 статья. Җирлек Советы – Җирлекнең җирле ҥзидарҽ вҽкиллекле
органы
1. Җирлек Советы - җирле үзидарҽнең даими гамҽлдҽге коллегиаль вҽкиллекле
сайлап куелган органы булып тора.
2. Җирлек Советының рҽсми исеме – “Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге Советы”
3. Җирлек Советының вҽкалҽтлек вакыты – 5 ел.
4. Җирлек Советы Җирлектҽ яшҽүчелҽр белҽн хисаплашырга һҽм контрольдҽ
булырга тиеш.
5. Җирлек Советының мөһере һҽм үзенең атамалары белҽн бланклары бар.
6. Җирлек Советы эшчҽнлеген оештыруга тотылган акча Россия Федерациясе
чыгымнар классификациясенҽ туры китереп җирлек бюджетында аерым юл белҽн
карала.
31 статья. Җирлек Советы составы
1. Җирлек Советы муниципаль сайлауларда бер мандатлы сайлау округлары
буенча сайлап куелган 10 депутаттан тора.

2.. Җирлек Советы аның составына Җирлек Советы билгелҽгҽн саннан өчтҽн
ике өлештҽн ким булмаган депутатларны сайлаганда хокуклы була.
32 статья. Җирлек Советы депутаты, җирле ҥзидарҽ органының
сайлаулы органы ҽгъзасы, Җирлек Башлыгы статусы
1. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарҽ органының сайлаулы органы
ҽгъзасы, Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре аны сайлап куйган көннҽн башлана һҽм яңа
чакырылыш Җирлек Советы эшен башлаган көннҽн туктатыла.
2. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарҽ органының сайлаулы органы
ҽгъзасы, Җирлек Башлыгы ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн очраклардан кала, азат
ителмҽгҽн эшкҽ таянып депутат эшчҽнлеген төп эш урынындагы хезмҽт вазифалары
белҽн берлҽштереп алып бара.
3. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарҽ органының сайлаулы органы
ҽгъзасы, Җирлек Башлыгы статусы белҽн бҽйле чиклҽүлҽр федераль законнар белҽн
билгелҽнҽ.
4. Җирлек Советы депутатына, җирле үзидарҽ органының сайлаулы органын
ҽгъзасына, Җирлек Башлыгына үзенең вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру өчен Россия
Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнары, ҽлеге Устав, Җирлек Советы
карарларына туры китереп шартлар тудырыла.
5. Депутатның сайлаучылар белҽн очрашулары бинада, махсус билгелҽнгҽн
урыннарда, шулай ук аларны үткҽрү тормышны тҽэмин итү объектларының,
транспорт һҽм иҗтимагый инфраструктура, элемтҽ эшчҽнлеген бозуга китермҽгҽн,
җҽяүлелҽр һҽм транспорт йөрешенҽ, яки гражданнарның торак йортларга, транспорт
һҽм иҗтимагый инфраструктура объектларына керү юлларында комачаулык
тудырмаган шартларда, ишегаллары эчендҽге территориялҽрдҽ үткҽрелҽ. Мондый
очрашулар турында тиешле муниципаль берҽмлекнең җирле үзидарҽ органнарына
белдерү талҽп ителми. Шул ук вакытта депутат күрсҽтелгҽн органнарга алдан ук
аларны үткҽрү вакыты һҽм урыны турында хҽбҽр итергҽ хокуклы. Ҽлеге очрашулар
турында Татарстан Республикасы башкарма хакимият органнарына яки җирле
үзидарҽ органнарына хҽбҽр итү талҽп ителми. Шул ук вакытта Җирлек Советы
депутаты күрсҽтелгҽн органнарны аларны уздыруның датасы һҽм вакыты турынла
алдан хҽбҽр итҽргҽ хокуклы.
6. Җирлек Башкарма комитеты сайлаучылар белҽн очрашу үткҽрү өчен махсус
бүлеп бирелгҽн урыннарны билгелилҽр, шулай ук сайлаучылар белҽн очрашу өчен
бирелгҽн биналарның исемлеген һҽм аларның бирелү тҽртибен билгелилҽр.
7. Депутатның сайлаучылар белҽн очрашулары җыелышлар, митинглар,
демонстрациялҽр, йөрешлҽр һҽм пикетлар турында Россия Федерациясе законнары
белҽн туры китереп халык алдындагы чара формасында үткҽрелҽ.
8. Җыелышлар, митинглар, демонстрациялҽр, йөрешлҽр һҽм пикетлар турында
Россия Федерациясе законы нигезендҽ, депутатның халык алдындагы чара
формасында оештырылган һҽм үткҽрелгҽн сайлаучылар белҽн очрашуларына каршы
килүгҽ Россия Федерациясе законы нигезендҽ белҽн туры китереп административ
җаваплылык каралган.
9. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарҽ органының сайлаулы органы
ҽгъзасы, Җирлек Башлыгы “Коррупциягҽ каршы тору турында”, 2008 нче ел, 25
нче декабрь, 273-ФЗ Федераль законда, “Дҽүлҽт вазифасын башкаручы затларның

кереме белҽн чыгымы туры килүен тикшерү турында”, 2012 нче ел, 3 нче декабрь,
230- ФЗ Федераль законда, “Аерым категория затларның Россия территориясеннҽн
читтҽ урнашкан банкларында счѐт (вклад) ачырга һҽм акча, кыйммҽтле ҽйберлҽр
сакларга, чит ил финанс инструментларын алу һҽм (яки) куллануны тыю турында”,
2013 ел, 7 нче май, 79-ФЗ Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чиклҽүлҽр һҽм
тыюларны тотарга тиеш.
10. Россия Федерациясенең коррупциягҽ каршы тору турында законы
нигезендҽ тҽкъдим ителҽ торган Җирлек Советы депутатының, җирле үзидарҽ
органының сайлаулы органы ҽгъзасының, Җирлек Башлыгының керемнҽре,
чыгымнары, милек һҽм милек характерындагы йөклҽмҽлҽре турында тапшырылган
мҽгълуматларының дөреслеге һҽм тулы булуын тикшерү Татарстан Республикасы
законы билгелҽгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан
Республикасы Премьер-министры) карары буенча үткҽрелҽ.
11. Бу статьяның 10 өлешенҽ туры китереп үткҽрелгҽн тикшерү вакытында
“Коррупциягҽ каршы тору турында”, 2008 нче ел, 25 нче декабрь, 273-ФЗ Федераль
законда, “Дҽүлҽт вазифасын башкаручы затларның кереме белҽн чыгымы туры
килүен тикшерү турында”, 2012 нче ел, 3 нче декабрь, 230- ФЗ Федераль законда,
“Аерым категория затларның Россия территориясеннҽн читтҽ урнашкан
банкларында счѐт (вклад) ачырга һҽм акча, кыйммҽтле ҽйберлҽр сакларга, чит ил
финанс инструментларын алу һҽм (яки) куллануны тыю турында”, 2013 ел, 7 нче
май, 79-ФЗ Федераль законда билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр һҽм тыюларны сакламау һҽм
вазифаларын үтҽмҽү турында фактлар ачыкланганда, Татарстан Республикасы
Президенты (Татарстан Республикасы Премьер министры) тиешле карар кабул итү
өчен җирде үзидарҽ органына, яки судка җирлек Советы депутатының, җирле
үзидарҽ органының сайлаулы органы ҽгъзасының, Җирлек Башлыгының, җирле
үзидарҽнең башка сайлаучы вазыйфаи затының вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда
туктату турында гаризасы белҽн мөрҽҗҽгать итҽ.
12. Җирлек Советы депутатының, җирле үзидарҽ органының сайлаулы
органы ҽгъзасының, Җирлек Башлыгының, аларнын хатыны (иренен) керемнҽре,
чыгымнары, милек һҽм милек характерындагы йөклҽмҽлҽре турында тапшырылган
мҽгълуматларының дөрес
һҽм тулы булмаган очракта, тубэндэге чаралар
кулланылырга момкин:
1) кисэту;
2) депутатны, җирле үзидарҽнең сайланулы органы ҽгъзасын муниципаль
берҽмлекнең вҽкиллекле органында, җирле үзидарҽнең сайланулы органында
вазыйфадан азат итү, аның вҽкалҽтлҽре вакыты беткҽнче, муниципаль берҽмлекнең
вҽкиллекле органында, җирле үзидарҽнең сайланулы органында вазыйфа билҽүдҽн
мҽхрүм итү;
3) җирле үзидарҽ органының сайлаулы
органы ҽгъзасының, Җирлек
Башлыгының, җирле үзидарҽнең башка сайлаучы вазыйфаи затының вҽкалҽтлҽрен
вакытыннан алда туктату;
4) вҽкалҽтлҽре срогы тҽмамланганчы муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле
органында, җирле үзидарҽнең сайланулы органында вазыйфа билҽүне тыю;
5) вҽкалҽтлҽр срогы тҽмамланганчы даими нигездҽ үтҽүне тыю;
13. Депутатка, җирле үзидарҽнең сайланулы органы ҽгъзасына, җирле
үзидарҽнең сайланулы вазыйфаи затына ҽлеге статьяның 12 өлешендҽ күрсҽтелгҽн

җаваплылык чараларын куллану турында Карар кабул итү тҽртибе Татарстан
Республикасы Законы нигезендҽ муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнҽ.
14. Муниципаль вазыйфаларны башкаручы шҽхеслҽрнең
керемнҽре,
чыгымнары, мөлкҽте һҽм мөлкҽт характерындагы йөклҽмҽлҽре турында
мҽгълүматлар җирле үзидарҽ органының рҽсми сайтында “Интернет” мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ һҽм (яки) муниципаль
хокук актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ массакүлҽм мҽгълумат чараларында
урнаштырыла.
33 статья. Җирлек Советы депутатының сайлаучылар белҽн
мҿнҽсҽбҽтлҽре
1. Җирлек Советы депутаты сайлаучылар белҽн, шулай ук аның сайлау
территориясендҽ урнашкан предприятие, оешма, дҽүлҽт һҽм башка органнар
коллективлары белҽн элемтҽдҽ тора.
2. Җирлек Советы депутаты сайлаучылар алдында җаваплы һҽм хисап тота.
3. Җирлек Советы депутаты сайлаучылар алдында елга бер мҽртҽбҽдҽн ким
булмаган үз эшчҽнлеге турында хисап тота, вакыт-вакыт Җирлек Советы эше
хакында мҽгълүмат бирҽ, шулай ук айга бер мзртҽбҽдҽн ким булмаган халыкны
кабул итүлҽр алып бара.
4. Җирлек Советы депутаты законлы хокуклар, ирек һҽм район халкы
мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү буенча законнар тарафыннан билгелҽнгҽн чаралар
күрергҽ, шулай ук алардан килгҽн тҽкъдимнҽрне, гаризаларны, шикаятьлҽрне
карарга һҽм анда күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне вакытында дөрес итеп чишҽргҽ
булышырга тиеш.
34 статья. Яңа сайланган Җирлек Советының эшен оештыру
1. Яңа чакырылыш Җирлек Советы беренче сессиягҽ сайланганнан соң, ун
көннҽн дҽ артмаган срокта, билгелҽнгҽн Җирлек Советы депутатларының ким
дигҽндҽ өчтҽн ике өлеше җыела. Сайлаулардан соң беренче район Советы
киңҽшмҽсен Җирлек Башлыгы чакыра, ул булмаган очракта – Җирлекнең Сайлау
комиссиясе.
2. Җирлек Советының сайлаулардан соң беренче сессиясен яңа Җирлек
Башлыгы сайланганчы Җирлек Советының яшь буенча иң өлкҽн депутаты ача һҽм
алып бара.
35 статья. Җирлек Советы компетенциясе
1. Җирлек Советы компетенциясенҽ керҽлҽр:
1) Уставны кабул итү һҽм аңа үзгҽрешлҽр һҽм төзҽтмҽлҽр кертү;
2) законнар нигезендҽ Җирлек территориясендҽ гомуми мҽҗбүри кагыйдҽлҽр
урнаштыру;
3) җирлек бюджетын һҽм аның үтҽлеше турында хисапны раслау;
4) Россия Федерациясе салымнары һҽм җыемнары буенча законнар нигезендҽ
җирле салымнарны һҽм җыемнарны билгелҽү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару;
5) җирлекнең социаль-икътисади стратегиясен раслау;

5.1) Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы социаль-икътисади
үсеше өстенлеклҽре һҽм максатлары буенча, җирлекнең озак срокка максатларны
һҽм муниципаль идарҽ һҽм социаль-икътисади үсеш бурычларын билгелҽү;
5.2) җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽренҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча
стратегик планлыштыру документларын эшлҽп чыгару, карау, раслау (хуплау);
5.3) җирле үзидарҽ органнары белҽн расланган (хупланган) стратегик
планлаштыру документларын мониторингы һҽм контроле;
5.4) федераль законнар һҽм муниципаль норматив хокукый актлар белҽн
билгелҽнгҽн стратегик планлаштыру өлкҽсендҽ башка вҽкалҽтлҽр;
6) Җирлек чиклҽрен үзгҽртү, үзгҽртеп кору буенча инициатива чыгару;
7) Җирлек Советына депутатлар сайлауны билгелҽү һҽм Җирлек Советы
депутатларын сайлау буенча сайлау округлары схемаларын раслау;
8) җирле референдумны билгелҽү;
9) Җирлек Башлыгын билгелҽү;
10) Җирлек Башлыгы урынбасарын билгелҽү;
11) Биектау муниципаль районы Советына Җирлек Советы депутаталары
арасыннан Җирлек вҽкилен сайлау;
12) Җирлекнең Башкарма комитет структурасын раслау, аның
хезмҽткҽрлҽренең иң чик күлҽмен урнаштыру;
13) Җирлекнең Сайлау комиссиясе ҽгъзаларын билгелҽү;
14) Җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү, үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш
бирү Җирлек Советы депутатын, җирле үзидарҽ органының сайлаулы органы
ҽгъзасын, Җирлек Башлыгын кире чакыру буенча тавыш бирүне билгелҽү;
15) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына закон инициативасы хокукын
тормышка ашыру;
16) Җирлек муниципаль милкендҽ булган милек белҽн идарҽ итү һҽм гамҽл
кылу тҽртибе;
17) муниципаль предприятие һҽм учреждениелҽрне төзү, үзгҽртү һҽм юкка
чыгару турында карарлар кабул итү тҽртибен билгелҽү, шулай ук федераль законда
башкача
билгелҽнмҽгҽн булса, муниципаль предприятиелҽрнең һҽм
учреждениелҽрнең хезмҽтенҽ тарифларны кую тҽртибен һҽм аларны куюны
билгелҽү;
18) Җирлекнең муниципальара хезмҽттҽшлекне оештыруда катнашу тҽртибен
билгелҽү;
19) Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлегенең материаль - техник
тҽртибен һҽм оештыруны булдыруны билгелҽү;
20) Җирлекнең Ревизия комиссиясен формалаштыру;
21) Җирлек башлыгын отставкага җибҽрү турында карар кабул итү ;
22) Җирлек территориясен төзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен раслау;
23) Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽ органнары
вазыйфаи затларының җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча
вҽкалҽтлҽрне башкаруын контрольдҽ тоту;
24) Җирлек бюджетыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽгҽ кирҽкле
чаралар бүлеп бирү шартларын һҽм тҽртибен билгелҽү;
25) автоном коммерцияле булмаган оешмалар һҽм фондлар формасында
коммерцияле булмаган оешмалар төзү турында карар кабул итү;

26) үзенең массакүлҽм мҽгълумат чараларын оештыру;
27) Җирлек Уставын һҽм Җирлек Советы карарларын аңлату;
28) үзенең эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре
буенча Җирлек Советы
Регламентын һҽм башка карарларны кабул итү;
29) җирлек гражданнарының закон чыгару инициативасын тормышка ашыру
тҽртибен, территориаль иҗтимагый үзидарҽне оештыру һҽм тормышка ашыру
тҽртибен һҽм җирлек бюджетыннан кирҽкле чараларны бүлеп бирү тҽртибен, һҽм
гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) билгелҽү тҽртибен, гражданнар
җыенын билгелҽү;
30) Советның депутат комиссиялҽре составын оештыру, раслау һҽм үзгҽртү;
31) Җирлекнең территориаль планлаштыру документларын, Җирлекнең шҽһҽр
төзелеше проектлары җирле нормативларын, Җирлек территориясендҽге җирлҽрдҽн
куллану һҽм төзезелеш алып бару кагыйдҽлҽрен, башка шҽһҽр төзелеше
документларын, Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексы нигезендҽ раслау:
32) депутат сорауларын карау һҽм алар буенча карарлар кабул итү;
33) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында закон чыгару инициативасы
хокукларын тормышка ашыра;
34) Җирлек Советы депутаты һҽм Җирлек башлыгы урынына сайлаулар
билшелҽү турында карар кабул итү;
35) Җирлекнең муниципаль махусуслаштырылган торак фондыннан торак
йортлар бирү тҽртибен урнашыту;
36) муниципаль янгын сүндерү сагын оештыру турында карар кабул итү,
Җирлек территориясендҽ муниципаль янгын сүндерү сагы эшчҽнлегенең
максатларын, бурычларын һҽм оештыру тҽртибен, аның башка төр янгын сагы
төрлҽре белҽн хезмҽттҽшлек тҽртибен билгелҽү;
37)
Җирлекнең
торак
пунктлары
чиклҽрендҽ
янгын
сүндерү
куркынычсызлыгы беренчел чараларын оештыру-хокукый, финанс һҽм материальтехник яктан тҽэмин итү тҽртибе турында карар кабул итү;
38) Җирлек территориясендҽ оборона өлкҽсендҽ, үз компетенциясе
чиклҽрендҽ, хҽрби идарҽ органнары белҽн хезмҽттҽшлек итеп законнар үтҽлүне
тҽэмин итү;
39) муниципаль район Советына җирлек Советы депутатлары арасыннан
Җирлек вҽкилен сайлау;
40) Совет, авыл Җирлеге Башкарма комитеты һҽм күрсҽтелгҽн органнар
эшчҽнлеге белҽн бҽйле яки аларның карамагында булган оешмаларның
мобилизациясен һҽм мобилизацион ҽзерлеге белҽн җитҽкчелек итү, тҽэмин итү һҽм
оештыру;
41) җирле үзидарҽ органнарының сайлап куелган вазыйфаи затларына, җирле
үзидарҽнең сайлау органнары ҽгъзаларына, Җирлек Советы депутаталарына,
муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм учреждение хезмҽткҽрлҽренҽ һөнҽри белем бирү һҽм
өстҽмҽ һөнҽри белем бирү эшен оештыра;
42) Федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары тарафыннан
Җирлекнең вҽкиллекле органнары карамагындагы вҽкалҽтлҽр, шулай ук ҽлеге Устав
белҽн Җирлек Советы компетенциясенҽ кагылышлы башка төр вҽкалҽтлҽр.
2. Җирлек Советы ел саен Җирлек Башлыгының эшчҽнлеге, район Башкарма
комитеты эшчҽнлеге, башка Җирлек Башлыгы карамагында булган җирле үзидарҽ

органнары эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре турында, шул исҽптҽн Җирлек Советы
тарафыннан куелган мҽсьҽлҽлҽрне дҽ хҽл итү турында хисапларын тыңлый.
36 статья. Җирлек Советының эш тҽртибе
1. Җирлек Советы эш тҽртибе ҽлеге Устав һҽм Җирлек Советы Регламенты
белҽн билгелҽнҽ.
2. Җирлек Советы эшчҽнлегенең төп формасы булып Җирлек Советы
компетенциясенҽ караган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүче киңҽшмҽлҽр тора.
3. Җирлек Советы киңҽшмҽсе Җирлек Советына сайланган депутатларның
гомуми саны 50 проценттан да ким булмаса тулы хокуклы булып санала.
4. Җирлек Советының чираттагы киңҽшмҽлҽре зарурлык туган саен, лҽкин өч
айга бер тапкырдан да ким була алмый. Чираттан тыш киңҽшмҽлҽр Җирлек
Башлыгы яки Җирлек Советына сайланган депутатлар төркеменең өчтҽн бер өлеше
инициативасы белҽн чакырыла.
5. Совет киңҽшмҽлҽре Җирлек Башлыгы тарафыннан чакырыла. Җирлек
Советы депутатлары һҽм чакырылган затлар чираттагы киңҽшмҽнең вакыты, урыны
һҽм чираттагы киңҽшмҽнең көн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽре турында биш көннҽн дҽ
ким булмаган срокта, ҽ чираттан тыш киңҽшмҽгҽ – бер көннҽн дҽ ким булмаган
срокта хҽбҽр ителҽлҽр.
6. Җирлек Советы киңҽшмҽлҽре ачык һҽм белдереп үткҽрелҽ. Җирлек
Советының ачык утырышларында Җирлекнең телҽсҽ кайсы кешесе катнаша ала.
Регламент белҽн каралган очракта, Җирлек Советы ябык утырышлар үткҽрү
турында карар кабул итергҽ хаклы, һҽм анда Җирлек Советы чакырган затлар гына,
шулай ук кануннарга туры китереп утырышта катнашырга хокукы булган затлар
катнаша ала.
7. Җирлек Советының һҽрбер киңҽшмҽсендҽ беркетмҽ алып барыла.
Беркетмҽгҽ дата, сессияне уздыру урыны һҽм вакыты турында мҽгълүматлар
кертелҽ, каралучы барлык мҽсьҽлҽлҽр санап чыгыла һҽм тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен
күрсҽтеп кабул ителгҽн балык карарлар теркҽп куела. Җирлек Башлыгы Җирлек
Советы киңҽшмҽсенең беркетмҽсен имзалаганнан соң, аның белҽн Җирлекнең
һҽрбер кешесе таныша ала.
8. Җирлек Советы киңҽшмҽлҽрендҽ һҽрбер депутат бер тавышка ия. Җирлек
Советы депутаты үзенең тавыш бирергҽ хокукын шҽхсҽн үзе гамҽлгҽ ашыра.
Җирлек Советы киңҽшмҽсендҽ тавыш бирү ачык рҽвештҽ (шул исҽптҽн исемлҽп тҽ)
һҽм ябык була ала. Ҽлеге тавыш бирү төрлҽрен куллану очраклары ҽлеге Устав,
Җирлек Советы Регламенты белҽн билгелҽнҽ.
37 статья. Җирлек Советы эшчҽнлеген оештыру
1. Җирлек Советы эшчҽнлеген оештыруны Җирлек Башлыгы тормышка
ашыра.
2. Җирлек Советы регламенты белҽн билгелҽнгҽнчҽ, Җирлек Советы
компетенциясенҽ караган мҽсьҽлҽлҽрне алдан карау һҽм ҽзерлҽү өчен депутатлар
арасыннан, Җирлек Башлыгы һҽм аның урынбасарыннан кала, Җирлек Советы
эшчҽнлегенең төп юнҽлешлҽре буенча даими комиссиялҽр оештыралар, шулай ук
вакытлыча комиссиялҽр дҽ оештырылырга мөмкин (яки) Җирлек Советы
эшчҽнлегенң төп эш юнҽлешлҽре буенча күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне ҽзерлҽү өчен

җаваплы булган депутатларны билгелилҽр. Депутат икедҽн дҽ күп булмаган даими
комиссиядҽ эшлҽргҽ хокуклы.
3. Җирлек карамагына кертелгҽн муниципаль программалар, Җирлек Советы
карарлары проекты, аеруча да ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алышу өчен
Җирлек Советы каршында аларны чишү буенча депутатлардан, Җирлек Башкарма
комитеты вҽкиллҽре, иҗтимагый төркемнҽр, оешма һҽм предприятелҽр, белгечлҽр,
экспертлар һҽм Җирлек халкыннан торган эшче, эксперт һҽм башка киңҽшмҽ
төркемнҽре оештырылырга мөмкин.
38 статья. Җирлек Советы тарафыннан контроль функциялҽрен башкару
1. Җирлек Советы район территориясендҽ ҽлеге Уставның, Җирлек Советы
тарафыннан кабул ителҽ торган норматив актларның, Җирлек бюджеты үтҽлешен,
бюджеттан тыш фонд чарарлары кулланылышын, Җирлек үсеше программалары
үтҽлешен, Җирлек Башкарма комитеты эшчҽнлеген контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ
ашыра.
2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм аларны вазыйфаи затлары
тарафыннан законнарны, ҽлеге Уставны һҽм башка норматив хокуый актларны
кагыйдҽ бозу фактлары ачыкланса Җирлек Советы, Җирлек Башлыгы карары
нигезендҽ депутатлар арасыннан ачыкланган фактларны тикшерү өчен вакытлыча
контроль комиссиялҽре оештырылырга мөмкин.
3. Законнар нигезендҽ, Җирлек Советы, Җирлек Башлыгы инициативасы
белҽн, Җирлек бюджеты чараларын максатчан куллану, муниципаль милекне
эффектив
куллану буенча
тикшерүлҽр (ревизиялҽр) үткҽрелергҽ мөмкин.
Күрсҽтелгҽн контроль һҽм эксперт-аналитик чараларны уздыру тҽртибе Җирлекнең
ревизия комиссиясе тарафыннан билгелҽнҽ.
4. Җирлек Башкарма комитеты, предприятие, учреждение, оешмалар,
вазыйфаи затлар, территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары, закон белҽн
башкасы билгелҽнмҽсҽ, Җирлек Советы, аның контроль комиссиясе, Җирлек
Советы депутаты мөрҽҗҽгате буенча Җирлек Советы карамагында булган
мҽсьҽлҽлҽр буенча соратылган мҽгълүматны тҽкъдим итҽргҽ тиешле, законнарны,
муниципаль норматив хокукый актларны бозган очракта кичекмҽстҽн ҽлеге кагыйдҽ
бозуларны бетерү буенча һҽм гаепле затларны җаваплылыкка тарту буенча чаралар
күрергҽ тиеш.
5. Җирлек Советы Җирлек Башлыгының аның эшчҽнлеге, Җирлек Башкарма
комитеты һҽм башка ведомство карамагында булган җирле үзидарҽ органнары
эшчҽнлеге, шул исҽптҽн Җирлек Советы белҽн куелган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү
нҽтиҗҽлҽре буенча еллык хисабын тыңлый.
6. Җирлек Советы контроль функциясен тормышка ашырганда, Җирлек
Башкарма комитетның финанс-хуҗалык һҽм башкару-җитҽкчелек итү эшчҽнлегенҽ
катнашырга тиеш түгел.
39 статья. Биектау муниципаль Советына Җирлек вҽкилен сайлау
1. Җирлек вҽкиле Биектау муниципаль районы Советына яшерен тавыш бирү
юлы белҽн Җирлек Советы депутаталары арасыннан сайлана.
2. Билгелҽнгҽн Җирлек Советы депутаталарының яртысыннан күбрҽге тавыш
биргҽн кандидат сайланган дип санала.

40 статья. Җирлек Советы вҽкалҽтлҽренең вакытыннан алда чыгуы
1. Җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда чыгарга мөмкин:
1) Совет тарафыннан үзтаратылу буенча карар кабул итү. Шу лук вакытта
үзтаратылу турында карар ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кабул ителҽ;
2) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль законы 73 статьясында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм нигезлҽр буенча үзтарату;
3) Татарстан Республикасы Югары суды тарафыннан Җирлек Советы
депутаталар составының хокуклы түгеллеге турында карар үз көченҽ керсҽ, шул
исҽптҽн депутаталарны үз вҽкалҽтлҽрен төшерүлҽре белҽн бҽйле рҽвештҽ дҽ;
4) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль законга тҽңгҽл
иттереп муниципаль берҽмлекне үзгҽртеп кору очрагында, шулай ук җирлекне
гадилҽштерү очрагында;
5) шҽһҽр округы белҽн кушылуы нҽтиҗҽсендҽ муниципаль берҽмлек статусын
югалту;
6) җирлек чиклҽрен үзгҽртү яки җирлекнең шҽһҽр округы белҽн кушылуы
нҽтиҗҽсендҽ җирлектҽ сайлаучылар саны 25 проценттан да күбрҽккҽ артып киткҽн
очракта;
7) карарны тормышка ашырганда кирҽкле, гражданнарның турыдын-туры үз
телҽклҽрен белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн муниципаль норматив хокукый актны
бастыру сроклары бозылганда;
2. Җирлек Советы вҽкалҽтлҽренең вакыттыннан алда туктатылуы аның
депутатларының вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктатылуга китерҽ.
3. Җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта,
вакытынна алда сайлаулар “Россия Федерациясе гражданнарының сайлау
хокукларының һҽм референдумда катнашу хокукының төп гарантиялҽре турында”,
2002 елның 12 нче июнендҽге 67-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн
срокларда уздырыла.
41 статья. Җирлек Советын ҥзтарату буенча карар кабул итҥ тҽртибе
1. Җирлек Советын үзтарату буенча карар Җирлек Башлыгы, Җирлек Советы
депутатларының гомуми санының яртысыннан да ҽзрҽк булмаган күлҽмдҽ
депутатлар төркеме инициативасы белҽн кабул ителергҽ мөмкин.
2. Үзтарату буенча карар чыгару инициативасы чыгарылмаска мөмкин:
1) Җирлек Советы сайланганнан соң бер ел эчендҽ;
2) Җирлек бюжетын кабул итү вакытында һҽм аның үтҽлеше турында хисап
расланган вакытта;
3) Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре алдан чыккан вакытта, яңа Җирлек Башлыгы
сайланганчы.
3. Җирлек Советын үзтарату турында язма тҽкъдим үзтарату мотивларын үз
эченҽ алырга, шулай ук аңа үзтарату сҽбҽплҽре нигезлҽнгҽн башка төр материаллар
да кертелергҽ мөмкин.
4. Үзтарату турында мҽсьҽлҽне алдан карау өчен Җирлек Советы депутатлары
арасыннан комиссия төзелҽ. Җирлек Советы яки Җирлек Башлыгы карары

нигезендҽ Җирлек Советын үзтарату турында мҽсьҽлҽ гавами тыңлауларга
чыгарылырга мөмкин.
5. Район Советы үзтарату мҽсьҽлҽсен карау дҽвамлылыгы Җирлек Советы
депутатлары һҽм Җирлек халкы тарафыннан үзтарату инициативасы буенча барлык
хҽллҽрне һҽм дҽлиллҽрне һҽръяклап һҽм объектив рҽвештҽ карауны гарнатиялҽргҽ
тиеш. Үзтарату турында карар үзтарату турында инициатива чыгарылганнан соң ике
ай дҽвамында кабул ителергҽ мөмкин.
6. Җирлек Советын үзтарату турында карар Җирлек Советы депутатларының
билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ өчтҽн икесенең күпчелек тавыш белҽн яшерен
тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ.
7. Җирлек Советы тарафыннан үзтарату турында тҽкъдимне кире какканнан
соң, үзтарату турында чираттагы инициатива үзтарату мҽсьҽлҽсе буенча тавыш
бирү көненнҽн ким дигандҽ бер елдан соң кабат чыгарылырга мөмкин.
42 статья. Җирлек Советы депутаты вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда
туктату
1. Җирлек Советы депутаты вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда түбҽндҽге
очракларда туктатыла:
1) үлгҽн очракта;
2) үз телҽге буенча отставкага киткҽндҽ;
3) суд тарафыннан хезмҽткҽ яраксыз яки чикле эшкҽ яраклы дип табылса;
4) суд тарафыннан билгесез юкка чыккан дип яки үлгҽн дип табылса;
5) аңа карата гаеплҽү суд карары законлы көченҽ керсҽ;
6) Россия Федерациясе чиклҽренҽ яшҽргҽ китсҽ;
7) Россия Федерациясе гражданины булудан туктау, Россия Федерациясе
халыкара килешүендҽ катнашучы чит ил гражданины булудан туктау, ҽлеге килешү
нигезендҽ чит ил гражданины җирле үзидарҽ органнарына сайланырга, Россия
Федерациясе гражданинының Россия Федерациясе белҽн халыкара килешүдҽ
катнашмаган чит ил территориясендҽ яшҽргҽ хокуклы икҽнен дҽлиллҽүче, чит ил
гражданины гражданлыгы алырга, тору өчен рөхсҽт яки башка төр документ алырга
хокуклы, шуның белҽн бҽйле рҽвештҽ чит ил гражданлыгы булган Россия
Федерациясе гражданины җирле үзидарҽ органнарына сайлана алу хокукына ия.
8) сайлаучылар тарафыннан чакыртып алынса;
9) Җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылса;
10) хҽрби хезмҽткҽ алынса яки аны алыштыра торган альтернатив граждан
хезмҽтенҽ алынса;
11) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми
принциплары турында” 2003 елны; 6 нчы октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон һҽм башка федераль законнар белҽн билгелҽгҽн чиклҽүлҽрне үтҽмҽү;
12) “Коррупциягҽ каршы тору турында” 2008 ел, 25 нче декабрь 273-ФЗ
номерлы Федераль закон, “Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче затларның һҽм башка
затларның чыгымнары аларның. керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору турында”
2012 ел, 3 нче декабрь 230- ФЗ номерлы Федераль закон, “Аерым категория
затларына Россия Федерациясе территориясе чиклҽрендҽ урнашкан чит ил
банкларында счетлар (вкладлар) ачуны яки булдыруны, тере акча чаралары һҽм
кыйммҽтлҽр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һҽм (яки)

алардан файдалануны тыю турында” 2013 ел, 7 нче май 79-ФЗ номерлы Федераль
законнары тарафыннан билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр, тыюларны һҽм вазыйфаларны
башкармау;
13) федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн башка очракларда.
2. Җирлек Советы депутатының вҽкалҽтлҽрен туктату турындагы карар бу
статьяның 1 өлешенең 1-8, 10-12 пунктларында күрсҽтелгҽн очракларда депутат
вҽкалҽтлҽре туктатылган көннҽн соң, 30 көннҽн дҽ соңга калмыйча Җирлек Советы
тарафыннан кабул ителҽ, ҽгҽр бу очрак Җирлек Советы сессиялҽре арасында булса,
өч айдан да соңга калмыйча кабул ителҽ.
3. Җирлек Советы депутатының вҽкалҽтлҽре бу маддҽнең 1 өлешенең 9
пунктында күрсҽтелгҽн очракларда Җирлек Советы депутатының вҽкалҽтлҽре
вакытынна алда туктатылган көннҽн соң туктатыла.
4. Җирлек Советы депутатының вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылса,
депутатны өстҽмҽ сайлаулар федераль канун, Татарстан Республикасы Сайлау
кодексы белҽн туры китереп билгелҽнҽ.
5. Татарстан Республикасы Президенты җирлек Советы депутатының
вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату турында гариза белҽн мөрҽҗҽгать иткҽн
очракта вҽкалҽтлҽрне вакытыннан алда туктатуга нигез булып җирлек Советына
ҽлеге гариза кергҽн көн санала.
IV бҥлек. ҖИРЛЕК БАШЛЫГЫ
43 статья. Җирлек Башлыгы – Җирлекнең югары вазыйфаи заты
1. Җирлек Башлыгы җирлекнең югары вазыйфаи заты булып санала
2. Җирлек Башлыгы Җирлек Советы тарафыннан сайлана һҽм аның рҽисе
булып санала.
3. Җирлек Башлыгы вазыйфасының рҽсми исеме – “Татарстан Республикасы
“Биектау муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге Башлыгы”. Җирлек Башлыгы
үз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ алып бара.
4. Җирлек Башлыгы вазыйфасы буенча Биектау муниципаль районы Советы
депутаты булып тора.
5. Җирлек Башлыгы берьлы Җирлек Советын да, Җирлек Башкарма
комитетын да җитҽкли.
6. Җирлек Башлыгы җирлек халкы һҽм Советы контроле астында турыдантуры хисап тота.
44 статья. Җирлек Башлыгын сайлау тҽртибе
1. Җирлек Башлыгы яңа сайланган Җирлек Советының беренче утырышында
Җирлек Советы депутатлары арасыннан яшерен тавыш бирү юлы белҽн, ҽгҽр дҽ
Җирлек Советы тарафыннан башкача тавыш бирү тҽртибе билгелҽмҽгҽн булса,
Җирлек Советы вҽкалҽте вакытына сайлана.
Җирлек Башлыгын сайлау Җирлек Советы депутатлары күрсҽткҽн
кандидатлар арасыннан, шул исҽптҽн Җирлек халкы, иҗтимагый оешмалар,
Татарстан Республикасы Президенты тҽкъдимнҽре нигезендҽ сайлана.

2. Җирлек Советы депутаты Җирлек башлыгы дип сайланган булып санала,
ҽгҽр дҽ аны сайлау өчен Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан
яртысыннан күбрҽге аны сайлау өчен тавыш бирсҽ сайланган дип санала.
3. Сайланганнан соң Җирлек Башлыгы түбҽндҽгечҽ ант бирҽ:
“Миңа йҿклҽнгҽн Җирлек Башлыгының зур бурычларын тормышка
ашырганда Россия Федерациясе Конституциясен һҽм законнарын, Татарстан
Республикасы Конституциясен һҽм законнарын, Җирлек Уставын ҥтҽргҽ,
Җирлек кешелҽренең мул тормышын тҽэмин итҥ ҿчен бҿтен белемемне һҽм
кҿчемне куярга, кеше һҽм гражданин хокукларын сакларга ант итҽм”.
45 статья. Җирлек Башлыгы статусы
1. Җирлек Башлыгы даими нигездҽ эшли.
2. Җирлек Башлыгын Биектау муниципаль районы Советына даими нигездҽ
башкаручы вазыйфага сайланган очракта, ул җирлек Башлыгы вазыйфаларын азат
ителмҽгҽн нигездҽ тормышка ашыра.
3. Җирлек Башлыгы үзенең эшчҽнлегендҽ, ҽлеге Устав һҽм федераль закон
нигезендҽ, Җирлек Советына һҽм Җирлектҽ яшҽүче халык контрольлегендҽ һҽм
хисабында.
4. Җирлек Башлыгы елга бер тапкыр Җирлек Советына үзенең эшчҽнлеге
нҽтиҗҽлҽре, Җирлек Башкарма комитеты һҽм башка ведомство карамагында булган
җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре турында, шул исҽптҽн җирлек
Советы куйган мҽсьҽлҽлҽрне чишү турында еллык отчѐтларын тҽкъдим итҽ.
5. Җирлек Башлыгы “Коррупциягҽ каршы тору турында” 2008 ел, 25 нче
декабрь 273-ФЗ номерлы Федераль закон, “Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче
затларның һҽм башка затларның чыгымнары аларның. керемнҽренҽ туры килүен
тикшереп тору турында” 2012 ел, 3 нче декабрь 230- ФЗ номерлы Федераль закон,
“Аерым категория затларына Россия Федерациясе территориясе чиклҽрендҽ
урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачуны яки булдыруны, тере акча
чаралары һҽм кыйммҽтлҽр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны
һҽм (яки) алардан файдалануны тыю турында” 2013 ел, 7 нче май 79-ФЗ номерлы
Федераль законнары тарафыннан билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр, тыюларны тотарга һҽм
вазыйфаларны башкарырга тиеш.
46 статья. Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре
1. Җирлек Башлыгы үзенең вҽкалҽтлҽре кысаларында:
1) Җирлекне башка муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары,
дҽүлҽт хакимияте органнары, гражданнар һҽм оешмалар белҽн мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ
тҽкъдим итҽ, Җирлек исеменнҽн ышанычнамҽсез эш итҽ;
2) Җирлек Советы эшен оештыра, Җирлек Советы сессиялҽрен чакыра һҽм
аларда рҽислек итҽ, Җирлекнең чираттан тыш утырышын чакырырга хокуклы;
3) ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Җирлек Советы кабул иткҽн норматив
хокукый актларны имзалый һҽм халыкка җиткерҽ;
4) үзенең вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ Җирлек Советы эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре
буенча хокукый актлар чыгара;

5) Җирлек Советы эшендҽ җҽмҽгатьчелек фикерен исҽпкҽ алуны һҽм
ачыклыкны тҽэмин итү буенча чаралар кабул итҽ;
6) гражданнарны кабул итүне, аларның мөрҽҗҽгатьлҽрен, гаризаларын һҽм
шикаятьлҽрен карауны оештыра;
7) Җирлек Советы сессиясе беркетмҽлҽрен имзалый;
8) Җирлек Советы аппараты эше белҽн җитҽкчелек итүне оештыра;
9) Җирлек Советының контрольлек итү вҽкалҽтлҽрен координацияли;
10) үзенең вҽкалҽтлҽре кысаларында расланган бюджет нигезендҽ Җирлек
чаралары белҽн җитҽкчелек итҽ; район Советын тоту һҽм эшчҽнлеген тҽэмин итү
чыгымнары өчен район бюджетында каралган чараларны бүлүче булып тора;
11) законнар һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ, гражданнарның турыдын-туры телҽк
белдерүлҽре юлы белҽн кабул ителгҽн Җирлек Советы карары хокукый актын кабул
итүне тҽэмин итҽ;
12) Җирлек җирле үзидарҽсе органнарының Җирлек территориясендҽ эшлҽүче
федераль башкарма хакимият органының территориаль органы, башка федераль
органнар, Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары белҽн кирҽкле үзара
бҽйлҽнешне тҽэмин итҽ;
13) Җирлек исеменнҽн дҽүлҽт хакимияте органнары, башка муниципаль
берҽмлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары белҽн икътисади һҽм социаль-мҽдҽни
өлкҽлҽрдҽ килешүлҽр төзи, Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары
белҽн үзара мөнҽсҽбҽтлҽр турында килешү төзи;
14) җирле үзидарҽ органнары тарафыннан җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне
чишү вҽкалҽтлҽрен һҽм федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары
белҽн җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган кайбер дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҽ;
15) Җирлек Башкарма комитеты эшчҽнлеге белҽн берялгызы җитҽкчелек итҽ,
һҽм Җирлек Башкарма комитеты компетенциясенҽ керүче вҽкалҽтлҽрнең үтҽлеше
өчен шҽхси җаваплылык тота;
16) Җирлек Башкарма комитетын Җирлек Советы, башка Җирлекнең җирле
үзидарҽ органнары һҽм муниципаль берҽмлеклҽр, дҽүлҽт хакимияте органнары,
гражданнар һҽм оешмалар белҽн мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ тҽкъдим итҽ;
17) Җирлек Советы каравына Җирлек бюджеты Проектын һҽм аның үтҽлеше
турында хисап тҽкъдим итҽ;
18) «Россия Федерациясендҽ дҽүлҽт-шҽхси партнерлыгы, муниципаль-шҽхси
партнерлык турында һҽм Россия Федерациясе аерым закон актларына үзгҽрешлҽр
кертү турында”, 2015 елның 13 нче июлендҽге 224-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендҽ муниицпаль-шҽхси партнерлык өлкҽсендҽ вҽкалҽтлҽрне тормышка
ашырырга вҽкалҽтле җирле үзидарҽ органын ачыклый;
19) Җирлек Советы каравына Башкарма комитет структурасы проектын кертҽ,
расланган структура нигезендҽ, хезмҽткҽрлҽрнең соңгы чик санын һҽм билгелҽнгҽн
хезмҽт хакы фонды нигезендҽ Җирлек Башкарма комитеты штатлы расписаниесен
раслый;
20) муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм Җирлек Башкарма комитетының башка
эшчелҽрен вазыйфаларына билгели һҽм азат итҽ, аларның эшчҽнлеген контрольдҽ
тота, аларга карата бүлҽклҽү чаралары һҽм дисциплинар җаваплылык куллана;

21) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белҽн аерым
дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарына
биргҽн вҽкалҽтлҽрне Җирлек Башкарма комитеты тарафыннан гамҽлгҽ ашыруны
тҽэмин итҽ; аларның үтҽлеше өчен шҽхси җаваплылык тота, билгеле законнар
буенча йөклҽнгҽн дҽүлҽт вҽкалҽтлҽре белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча хокукый
актлар чыгара;
22) Җирлек Башкарма комитеты компетенциясенҽ керүче, җирле ҽһҽмияткҽ ия
мҽсьҽлҽлҽр буенча хокукый актлар, шулай ук Җирлек Башкарма комитеты эшен
оештыру мҽсьҽлҽлҽр буенча хокукый актлар чыгара;
23) Җирлек Советына үзенең эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре, Җирлек Башкарма
комитеты һҽм башка ведомство карамагында булган җирле үзидарҽ органнары
эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре турында, шул исҽптҽн җирлек Советы куйган мҽсьҽлҽлҽрне
чишү турында еллык отчѐтларын тҽкъдим итҽ.
24) Җирлек Башкарма комитеты эшчҽнлеге турында халыкка һҽрдаим
мҽгълүмат бирҽ, Җирлек Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре тарафыннан
гражданнарны кабул итүне оештыра, айга бер мҽртҽбҽдҽн дҽ ким түгел
гражданнарны шҽхсҽн үзе кабул итүне гамҽлгҽ ашыра, гражданнарның
тҽкъдимнҽрен, гариза һҽм шикаятьлҽрен карый, алар буенча карар кабул итҽ;
25) дҽүлҽт һҽм башка органнарда Җирлек мҽнфҽгатьлҽрен кайгырту һҽм
саклау буенча чарарлар күрүне тҽэмин итҽ, Җирлек Башкарма комитеты исеменнҽн
судка гаризалар тапшыра, ышанычнамҽлҽр бирҽ;
26) җирлек территориясендҽ гражданнар оборонасы белҽн җитҽкчелек итҽ;
27) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары тарафыннан
Җирлек Башлыгы карамагына тапшырылган вҽкалҽтлҽрне, шулай ук ҽлеге Устав,
Җирлек Советы карарлары белнҽ Җирлек Башлыгы компетенциясенҽ кертелгҽн
башка төр вҽкалҽтлҽрне башкара.
2. Җирлек башлыгы вакытлыча булмаган яки вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда
туктатлган очракта, ҽлеге мҽсьҽлҽ буенча махсус чыгарылган хокукый акт
нигезендҽ, Җирлекнең җирле үзидарҽ вазыөфаи заты аның вҽкалҽтлҽрен тулы
күлҽмдҽ башкара.
3. Җирлек Башлыгы Җирлек Советына үзенең эшчҽнлеге, башкарма комитет
эшчҽнлеге турында, шул исҽптҽн исҽптҽн җирлек Советы куйган мҽсьҽлҽлҽрне чишү
турында еллык отчѐтларын тҽкъдим итҽ.
47 статья. Җирлек Башлыгы урынбасары
1. Җирлек Башлыгы урынбасары Җирлек Башлыгы тҽкъдиме белҽн Җирлек
Советы депутатлары арасыннан сайлана.
2. Җирлек Башлыгы урынбасары Җирлек Советы тарафыннан башка тавыш
бирү тҽртибе билгелҽнмҽгҽн булса, яшерен тавыш бирү юлы белҽн сайлана.
3. Җирлек Советы депутаты сайланган Җирлек Башлыгы урынбасары дип,
ҽгҽр дҽ аны сайлау өчен Җирлек Советында билгелҽнгҽн депутатларның
яртысыннан күбрҽге тавыш бирсҽ атала.
4. Җирлек Башлыгы урынбасары Җирлек Советы Регламенты билгелҽгҽн
бурычларга тҽңгҽл итеп функциялҽрен башкара, Җирлек Башлыгы йөклҽмҽлҽрен
үти.

Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта, яисҽ аңа
карата суд карары белҽн сакка алу яки вазыйфадан вакытлыча читлҽштерү
рҽвешендҽ процессуаль мҽҗбүр итү чаралары кулланылса, ул вакытлыча булмаса
(авыру яки түлҽүле члга китү сҽбҽпле) яки аның тарафыннан үз вҽкалҽтлҽрен
тормышка ашырырга мөмкин булмаса, аның вҽкалҽтлҽрен вакытлыча Җирлек
Башлыгы урынбасары башкара.
5. Җирлек Башлыгы урынбасары үзенең вҽкалҽтлҽрен даими булмаган нигездҽ
тормышка ашыра, ҽлеге Уставның 44 статьясы 2 бүлегендҽге очрактан кала.
6. Җирлек Башлыгы урынбасары вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда ҽлеге
Уставның 41 статьясы нигезендҽ туктатыла.
7. Җирлек башлыгы урынбасары телҽсҽ кайсы вакытта Җирлек Советы
инициативасы яки Җирлек Советында билгелҽнгҽн депутатларның өчтҽн береннҽн
дҽ ким булмаган санда депутаталар төркеме белҽн вазыйфасыннан алынырга
мөмкин. Җирлек башлыгы урынбасарын чакырып алу карары Җирлек Советында
билгелҽнгҽн депутатларның күпчелек тавыш бирүе белҽн кабул ителҽ.
8. Җирлек Башлыгы урынбасары “Коррупциягҽ каршы тору турында” 2008
ел, 25 нче декабрь 273-ФЗ номерлы Федераль закон, “Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче
затларның һҽм башка затларның чыгымнары аларның. керемнҽренҽ туры килүен
тикшереп тору турында” 2012 ел, 3 нче декабрь 230- ФЗ номерлы Федераль закон,
“Аерым категория затларына Россия Федерациясе территориясе чиклҽрендҽ
урнашкан чит ил банкларында счетлар (вкладлар) ачуны яки булдыруны, тере акча
чаралары һҽм кыйммҽтлҽр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны
һҽм (яки) алардан файдалануны тыю турында” 2013 ел, 7 нче май 79-ФЗ номерлы
Федераль законнары тарафыннан билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр, тыюларны тотарга һҽм
вазыйфаларны башкарырга тиеш.
9. Җирлек Башлыгы урынбасарының вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру
гарантиясе ҽлеге Устав белҽн, федераль законнар һҽм Татарстан Респуюликасы
законнары белҽн билгелҽнҽ.
48 статья. Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽренең вакытыннан алда
туктатылуы
1. Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылу сҽбҽплҽре:
1) үлеме;
2) үз телҽге белҽн отставкага китү;
3)
“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ
номерлы Федераль
законның 74.1 статьясы нигезендҽ отставкага җибҽрү;
4) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль законның 74 статьясы
нигезендҽ вазыйфадан баш тарту;
5) суд тарафыннан эшкҽ сҽлҽтсез яки эшкҽ өлешчҽ сҽлҽтсез дип танылуы;
6) суд тарафыннан хҽбҽрсез булмавы яки үлгҽн дип хҽбҽр ителүе;
7) судның аңа карата булган гаеплҽү хөкем карарының законлы көченҽ керүе;
8) тору өчен Россия Федерациясе чиклҽреннҽн чыгу;
9) Россия Федерациясе гражданины булудан туктау, Россия Федерациясе
халыкара килешүендҽ катнашучы чит ил гражданины булудан туктау, ҽлеге килешү

нигезендҽ чит ил гражданины җирле үзидарҽ органнарына сайланырга, Россия
Федерациясе гражданинының Россия Федерациясе белҽн халыкара килешүдҽ
катнашмаган чит ил территориясендҽ яшҽргҽ хокуклы икҽнен дҽлиллҽүче, чит ил
гражданины гражданлыгы алырга, тору өчен рөхсҽт яки башка төр документ алырга
хокуклы, шуның белҽн бҽйле рҽвештҽ чит ил гражданлыгы булган Россия
Федерациясе гражданины җирле үзидарҽ органнарына сайлана алу хокукына ия.
10) сайлаучылар тарафыннан кире чакыртып алу;
11) сҽламҽтлеге буенча Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽрен башкара алмавы
турында суд тҽртибендҽ билгелҽнсҽ;
12) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ
номерлы Федераль
законның 13 статьясына туры китереп тормышка ашырылган, Җирлекне үзгҽртеп
кору, шулай ук Җирлекне бетергҽн очракта;
13) шҽһҽр округы белҽн кушылуы нҽтиҗҽсендҽ Җирлекнең муниципаль
берҽмлек статусын югалту;
14) Җирлек чиклҽрен үзгҽртү яки Җирлекне муниципаль берҽмлек белҽн
кушылуы нҽтиҗҽсендҽ Җирлектҽ сайлаучылар саны 25 проценттан да күбрҽккҽ
артып киткҽн очракта;
15) карарны тормышка ашырганда кирҽкле, гражданнарның турыдын-туры
үз телҽклҽрен белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн муниципаль норматив хокукый
актны бастыру сроклары бозылганда;
16) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ
номерлы Федераль
закондагы һҽм башка законнардагы чиклҽүлҽрне үтҽмҽү;
17) “Коррупциягҽ каршы тору турында” 2008 ел, 25 нче декабрь 273-ФЗ
номерлы Федераль закон, “Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче затларның һҽм башка
затларның чыгымнары аларның. керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору турында”
2012 ел, 3 нче декабрь 230- ФЗ номерлы Федераль закон, “Аерым категория
затларына Россия Федерациясе территориясе чиклҽрендҽ урнашкан чит ил
банкларында счетлар (вкладлар) ачуны яки булдыруны, тере акча чаралары һҽм
кыйммҽтлҽр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һҽм (яки)
алардан файдалануны тыю турында” 2013 ел, 7 нче май 79-ФЗ номерлы Федераль
законнары тарафыннан билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр, тыюларны һҽм вазыйфаларны
башкармау.
2. Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽрен ҽлеге статьяның 1 бүлеге 1-11
пунктларында күрсҽтелгҽн нигехлҽр буенча, вакытыннан алда туктатылган очракта
яңа Җирлек Башлыгын сайлау мондый вҽкалҽтлек туктатылган көннҽн соң кимендҽ
алты айдан соңга калмыйча сайлана.
Шул ук вакытта җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакыты чыгарга алты айдан ким
вакыт калган булса, җирлек Советы составыннан җирлек башлыгын сайлау яңа
сайланган җирлек Советының беренче утырышында тормышка ашырыла.
3. Җирлек Советы карары белҽн җирлек Башлыгын вазифадан азат итү
турында хокукый акт рҽсми рҽвештҽ кабул ителгҽннҽн соң Җирлек Башлыгы ҽлеге
карар рҽсми рҽвештҽ бастырылып чыкканнан соң 10 көн дҽвамында судка шикаять
бирергҽ хокуклы. Суд шикаять кертелгҽн көннҽн соң 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча
аны карарга һҽм карар кабул итзргҽн тиеш.

Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы Премьер
Министры) карары белҽн җирлек Башлыгын вазифадан азат итү турында хокукый
акт рҽсми рҽвештҽ бастырылып чыккан көннҽн Җирлек Башлыгы 10 көн дҽвамында
судка шикаять бирергҽ хокуклы. Суд шикаять кертелгҽн көннҽн соң 10 көннҽн дҽ
соңга калмыйча аны карарга һҽм карар кабул итзргҽн тиеш.
4. Татарстан Республикасы Президентының (Татарстан Республикасы
Премьер Министры) җирлек Башлыгын вазифадан азат итү турында хокук акты
нигезендҽ, яки җирлек Советының җирлек Башлыгын отставкага җибҽрү турында
карары нигезендҽ вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган җирлек Башлыгы ҽлеге
хокук актын яки карарны суд тҽртибендҽ шикаять бирҽ, суд карары законлы көченҽ
кермичҽ җирлек Советы үзенең составыннан сайлана торган җирлек башлыгын
сайлау турында карар кабул итергҽ хаклы түгел.
V бҥлек. ҖИРЛЕКНЕҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
49 статья. Җирлек Башкарма комитеты - Җирлек җирле ҥзидарҽсенең
башкарма-боеру органы
1. Җирлек Башкарма комитеты - Җирлек җирле үзидарҽсенең башкарма-боеру
органы булып тора.
2. Җирлек Башкарма комитетының рҽсми исеме – «Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге Башкарма комитеты»
3. Җирлек Башкарма комитеты Җирлек Советы белҽн хисаплашырга һҽм
контрольдҽ булырга тиеш.
4. Җирлек Башкарма комитетның мөһере һҽм үзенең атамалары һҽм
билгелҽнгҽн үрнҽктҽ Җирлек гербы сурҽте белҽн бланклары, шулай ук аңа
тапшырылган гражданлык хҽле актларын дҽүлҽт регистрациясе үткҽрү
вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру өчен Россия Федерациясе гербы сурҽте белҽн
мөһере бар.
5. Җирлек Башкарма комитеты эшчҽнлеген оештыруга тотылган акча Россия
Федерациясе чыгымнар классификациясенҽ туры китереп җирлек бюджетында
аерым юл белҽн карала.
50 статья. Җирлекнең Башкарма комитеты структурасы
1. Башкарма комитет структурасы Җирлек Советы тарафыннан Җирлек
Башкарма комитеты Башлыгы тҽкъдим итүе буенча раслана.
2. Җирлек Башкарма комитеты структурасына Җирлек Башкарма комитеты
Җитҽкчесе – Җирлек Башлыгы, Башкарма комитет сҽркатибе, Башкарма
комитетның башка вазыйфаи затлар һҽм өлкҽ (функциональ) органнары шҽхеслҽре
керҽ.
51 статья. Җирлек Башкарма комитеты вҽкалҽтлҽре
Башкарма комитет түбҽндҽге бюджет вҽкалҽтлҽрен башкара:
1) планлаштыру, бюджет, финанслар һҽм исҽп өлкҽсендҽ:
- Җирлек бюджетын эшлҽп чыгара;
- Җирлек бюджеты үтҽлешен тҽэмин итҽ; Җирлек үсешенең социальикътисади стратегиясен башкаруны оештыра;

- Җирлек бюджеты үтҽлеше турында, Җирлек үсеше социаль-икътисади
стратегиясе турында хисап ҽзерли;
- җирлекнең социаль өлкҽсе, икътисади хҽлен характерлаучы статистик
мҽгълүматлар җыюны оештыра һҽм күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны дҽүлҽт хакимияте
органнарына Россия Федерациясе Хөкүмҽте билгелҽгҽн тҽртиптҽ тапшыра;
- “Россия Федерациясендҽ стратегик планлаштыру турында”, 2014 ел, 28 нче
июнь, 172-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн күз алдында тотылган стратегик
планлаштыру өлкҽсендҽ вҽкалҽтлҽрне тормышка ашыра;
2) муниципаль
милек белҽн идарҽ итү, Җирлек территориясендҽге
предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн үзара мөнҽсҽбҽтлҽр өлкҽсендҽ:
- Җирлекнең муниципаль милкендҽ булган милек белҽн идарҽ итҽ,
муниципаль милектҽ булган объектларны барлыкка китерү, алу, куллану һҽм
арендага бирү буенча мҽсьҽлҽлҽрне чишҽ;
- Җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ торган очракларда Җирлек
Советына муниципаль милекне читлҽштерү, шул исҽптҽн хосусыйлаштыру буенча
тҽкъдимнҽр ҽзерли һҽм раслауга кертҽ;
- муниципаль милектҽ булмаган предприятие, оешмалар белҽн Җирлекнең
икътисади һҽм социаль үсешендҽ хезмҽттҽшлек турында килешүлҽр төзи, Җирлек
территориясендҽ төрле милек формасында булган халыкка хезмҽт күрсҽтү өлкҽсендҽ
эшлҽүче предприятиелҽр оештыруга ярдҽм итҽ;
- Җирлек Советы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль предприятие
һҽм учреждениелҽр оештыра, аларның максатларын, шартларын һҽм эшчҽнлек
тҽртибен билгели, аларның уставларын раслый, муниципаль казна учреждениелҽре
эшчҽнлеген финанс яктан тҽэмин итүне оештыра, муниципаль предприятие һҽм
учреждениелҽрне үзгҽртеп кору, ликвидациялҽү мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҽ, аларның
җитҽкчелҽрен контракт нигезендҽ билгели һҽм билҽгҽн вазыйфасыннан ала;
- муниципаль казна учреждениелҽре эшчҽнлеген финанс яктан тҽэмин итүне
оештыра һҽм бюджет һҽм автоном муниципаль учреждениелҽр башкаручы
муниципаль йөклҽмҽлҽрне финанс яктан тҽэмин итҽ, шулай ук муниципаль
ихтыяҗлар өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр сатып ала;
- депутатларга сайлаучылар белҽн очрашу өчен махсус бүлеп бирелгҽн
урыннарны билгели, шулай ук депутатларга сайлаучылары белҽн очрашулар үткҽрү
өчен махсус бүлеп бирелгҽн биналарның исемлеген һҽм аларны бирү тҽртибен
ачыклый;
3) төзелеш, транспорт һҽм элемтҽ өлкҽсендҽ:
- халыкны элемтҽ хезмҽте күрсҽтү белҽн тҽэмин итү өчен шартлар тудыруны
тҽэмин итҽ;
- Җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ урын өчен ҽһҽмиятле булган
автомобиль юлларына карата юл эшчҽнлеген тормышка ашыра;
4) авыл хуҗалыгы һҽм эшмҽкҽрлек үсеше өлкҽсендҽ:
- авыл хуҗалыгы җитештерүе үсеше өчен һҽм авыл хуҗалыгы продукциясе,
чималы һҽм азык-төлеге базарын киңҽйтү өчен, кече һҽм урта эшмҽкҽрлек үсеше
өчен шартлар тудыра;
5) торак- коммуналь, көнкүреш, сҽүдҽ һҽм халыкка башка хезмҽт күрсҽтү
өлкҽсендҽ:

- халыкны җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ, көнкүреш хезмҽт күрсҽтү белҽн тҽэмин
итү өчен шартлар тудыра;
- халыкның ялын оештыру өчен һҽм мҽдҽният оешмалары хезмҽте белҽн
тҽэмин итү өчен шартлар тудыра;
- Җирлек территориясендҽ физик культураны, мҽктҽп спортын һҽм
массакүлҽм спортны үстерүгҽ шартлар булдыру, Җирлекнең рҽсми физкультурасҽламҽтлҽндерү һҽм спорт чараларын уздыруны оештыра;
- Җирлек чиклҽрендҽ халыкны су белҽн тҽэмин итү, су чыгару, Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, үз вҽкалҽтлҽре кысаларында
халыкны ягулык белҽн тҽэмин итүне оештыра;
- күмү урыннарын карап тора, ритуаль хезмҽтлҽрне оештыра;
- Җирлекнең Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан талҽплҽр куела
торган, коммуналь инфраструктурасының комплекслы үсеш программаларын,
транспорт инфраструктурасының комплекслы үсеше программаларын, социаль
инфраструктураның комплекслы үсеше программаларын эшлҽп чыгара һҽм раслый;
6) төзеклҽндерү өлкҽсендҽ:
- каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аерым җыю) һҽм ташу
буенча эшчҽнлеген оештыра;
- Җирлек территориясен төзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен раслый, аларны тотуны
контролен тормышка ашыра, күрсҽтелгҽн кагыйдҽлҽр нигезендҽ Җирлек
территориясен төзеклҽндерүне оештыра;
- түбҽндҽге чараларны үз эченҽ алучы Җирлек территориясен төзеклҽндерүне
тормышка ашыра:
а) гомуми кулланылышта булган территориялҽрне карап тоту һҽм андый
территориялҽр белҽн куллану тҽртибе;
б) фасадларның һҽм биналарның чиклҽү торучы конструкциялҽрнең,
биналарның, корылмаларның тышкы рҽвешен;
в) төзеклҽндерү элементларын проектлау, урнаштыру, карап тоту һҽм кабаттан
торгызу, шул исҽптҽн җир эшлҽре башкарганнан соң;
г) муниципаль берҽмлек территориясен яктыртуны оештыру, биналарның,
корылмаларның архитектур яктыртуын да кертеп;
д) муниципаль берҽмлек территориясен яшеллҽндерүне оештыру, торак
пунктлар чиклҽрендҽ урнашкан үлҽннҽр булган чирҽмлеклҽрне, чҽчҽклеклҽрне һҽм
башка территориялҽрне булдыру, карап тоту, кабаттан торгызу һҽм саклау тҽртибен
кертеп;
е) муниципаль берҽмлек территориясендҽ мҽгълүматлар урнаштыру, шул
исҽптҽн урамнарның исемнҽрен һҽм йорт номерларын күрсҽтеп күрсҽткечлҽр, элмҽ
такталар кую;
ж) балалар һҽм спорт мҽйданчыкларын, хайваннарны йөртү өчен
мҽйданчыкларны, машина кую урыннарын, кече архитектур формаларны
урнаштыру һҽм карап тоту;
з) җҽяүле коммуникациялҽр оештыру, шул исҽптҽн җҽяүлелҽр юлы, аллеялар,
юллар, сукмаклар;
и) муниципаль берҽмлек территориясен билгелҽнгҽн территория буйлап
инвалидлар һҽм халыкның башка аз мобильле төркемнҽре бернинди тоткарлыксыз
хҽрҽкҽт итҽ алуын тҽэмин итү максатыннан җиһазландыру;

к) муниципаль берҽмлек территориясен җыештыру, шул исҽптҽн кышкы
чорда;
л) яңгыр сулары агуын оештыру;
м) җир эшлҽрен оештыру тҽртибе;
н) биналарның, корлымаларны, җир кишҽрлеклҽренең милек иялҽре һҽм (яки)
законлы хуҗаларының (йортлар чиклҽре буенча җир кишҽрлеклҽре булдырылган
яки булдырылмаган күп фатирлы йортларда биналарның милек иялҽре һҽм (яки)
законлы хуҗаларыннан кала) чиктҽш территориялҽрне карап тоту буенча каташу,
шул исҽптҽн финанс катнашу;
о) Россия Федерациясе субъекты законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ,
чиктҽш территориялҽрнең чиклҽрен билгелҽү;
п) муниципаль берҽмлек территориялҽрен бҽйрҽмчҽ бизҽү;
р) муниципаль берҽмлек территориясен төзеклҽндерү буенча чараларны
оештыру һҽм тормышка ашыруда граданнарның катнашу тҽртибе;
с) муниципаль берҽмлек территориясен төзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен тотуның
контролен тормышка ашыру.
- адреслау объектларына адреслар бирҽ, адресларны юк итҽ, үзгҽртҽ, урам-юл
челтҽрлҽре элементларына исемнҽр
бирҽ (федераль ҽһҽмияткҽ ия булган
автомобиль юлларыннан кала, региональ автомобиль юллары яки муниципальара
ҽһҽмияткҽ ия булган юллардан кала), җирлек территориялҽре чиклҽрендҽ
планлаштыру структурасы элементлары исемнҽрен бирҽ, шул исемнҽрне үзгҽртҽ, юк
итҽ, дҽүлҽт адреслар реестрында мҽгълуматны урнаштыра;
- Җирлек халкының массакүлҽм ялын оештыру өчен шартлар тудыру һҽм
халыкның массакүлҽм ял урыннарын төзеклҽндерү, гражданнарга гомуми
кулланылыштагы су объектларына һҽм аларның яр кыры полосаларына ирекле
керүне тҽэмин итү;
7) гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен саклау, законлылыкны тҽэмин
итү, халыкны һҽм территорияне гадҽттҽн тыш чаралардан саклау өлкҽсендҽ:
- Җирлек территориясендҽ кануннарның, дҽүлҽт хакимияте органнарының һҽм
җирле үзидарҽ органнарының актларын саклауны, гражданнарның хокукларын һҽм
иреклҽрен саклауны тҽэмин итҽ;
- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, шул исҽптҽн судта яки арбитраж судында дҽүлҽт
хакимияте органнарының һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге затларның, предприятиелҽрнең,
учреждениелҽрнең һҽм оешмаларның җирле үзидарҽ хокукларын бозган актларына
шикаять бирҽ;
- муниципаль сайлауларны, җирле референдумны, Җирлек депутатын чакырту
буенча тавыш бирүне ҽзерлҽү һҽм үткҽрүдҽ оештыру һҽм матди-техник тҽэмин
итүне тормышка ашыра, Җирлек чиклҽрен үзгҽртү буенча, Җирлекне үзгҽртеп кору
мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирүне тормышка ашыра;
- җыелышлар, митинглар, урам йөрешлҽре, демонстрация һҽм пикетларны
үткҽрү, спорт, тамаша һҽм башка массакүлҽм иҗтимагый чараларны оештыру белҽн
бҽйле булган законда каралган чараларны тормышка ашыра;
- җҽмҽгать тҽртибен саклауда катнашучы гражданнарга һҽм аларның
берлҽшмҽлҽренҽ ярдҽм итҽ;
- Җирлекнең торак пунктлары чиклҽрендҽ янгын чыгу куркынычсызлыгының
беренчел чараларын үткҽрүне тҽэмин итҽ;

8) мҽдҽният, спорт һҽм балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү өлкҽсендҽ:
- балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча чаралар оештыра һҽм уздыра;
- миллҽтара һҽм динара килешүне ныгытуга юнҽлдерелгҽн чаралар өстендҽ
эшлҽү һҽм тормышка ашыру, җирлек территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе
халыкларының теллҽрен һҽм мҽдҽниятлҽрен саклау һҽм үстерү, милли
азчылыкларның хокукларын тормышка ашыру, мигрантларның социаль һҽм мҽдҽни
адаптациялҽүне оештыру, миллҽтара (этник) конфликтлар профилактикасы өчен
шартлар тудыра;
9) оборона, мобилизацион ҽзерлек һҽм мобилизация өлкҽсендҽ:
- Җирлек территориясендҽ оборона өлкҽсендҽ, үз компетенциясе чиклҽрендҽ,
хҽрби идарҽ органнары белҽн хезмҽттҽшлек итеп законнар үтҽлүне тҽэмин итү;
- Башкарма комитеты һҽм эшчҽнлеклҽре күрсҽтелгҽн органнарның эшчҽнлеге
белҽн бҽйле булган яки алар карамагында булган оешмаларның мобилизацион
ҽзерлеген яки мобилизациясен оештыру, тҽэмин итү һҽм җитҽкчелек итү.
10) Җирлек җирле үзидарҽ органнарына федераль законнар һҽм Татарстан
Республикасы законнары нигезендҽ бирелгҽн аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен үтҽү
өлкҽсендҽ:
- Җирлек җирле үзидарҽ органнарына федераль законнар һҽм Татарстан
Республикасы законнары нигезендҽ бирелгҽн аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка
ашыра;
- дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкару өчен бирелгҽн матди һҽм финанс чараларны
дөрес куллануны тҽэмин итҽ һҽм хисап алып бара;
- федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ
урнаштырылган, тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкару турында хисап
тҽкъдим итҽ;
11) башка вҽкалҽтлҽр:
- Җирлек Башлыгы эшчҽнлеген оештыру, хокукый, мҽгълүмати, матди-техник
яки башкача тҽэмин итүне тормышка ашыра;
- Җирлекнең архив фондлары формалашуын тҽэмин итҽ;
- Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары җирлектҽге гражданарны ихтыяри
рҽвештҽ, ҽлеге Уставның 6 статьясы 1 бүлеге 4, 9, 18 һҽм 19 пунктларында
күрсҽтелгҽн Җирлекнең җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрен чишү максатыннан,
социаль мөһим эшлҽрне башкару өчен җҽлеп итү карарын кабул итҽргҽ хокуклы
(шул исҽптҽн кизү тору) һҽм аларны уздыруны оештыра;
- федераль законнар нигезендҽ, халыкара һҽм тышкы икътисади элемтҽлҽрне
үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашыра;
- «Россия Федерациясендҽ дҽүлҽт-шҽхси партнерлыгы, муниципаль-шҽхси
партнерлык турында һҽм Россия Федерациясе аерым закон актларына үзгҽрешлҽр
кертү турында”, 2015 елның 13 нче июлендҽге 224-ФЗ номерлы Федераль законның
18 статьясы 2 бүлеге белҽн күз алдында тотылган взкалҽтлҽрне тормышка ашыруга
вҽкалҽтле орган булып тора һҽм Россия Федерациясендҽ муниципаль-шҽхси
партнерлык өлкҽсендҽ гавами партнер буларак чыгыш ясый;
- закон, ҽлеге Устав, Җирлек Советы карарлары белҽн Җирлек Советы һҽм
Җирлекнең башка җирле үзидарҽ органнары компетенциясенҽ караган
вҽкалҽтлҽрдҽн тыш Җирлек өчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽр буенча башка
вҽкалҽтлҽрне башкара.

2. Башкарма комитет җирлекнең аерым бер урын өчен ҽһҽмияте булган
мҽсьҽлҽлҽргҽ карамаган мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча түбҽндҽге вҽкалҽтлҽрне
тормышка ашыра:
- Җирлек музейларын булдыра;
- Җирлектҽ нотариус булмаган очракта закон белҽн каралган нотариаль
гамҽллҽрне башкара;
- опека һҽм посечительлек буенча эшчҽнлекне тормышка ашыруда катнаша;
- Җирлек территориясендҽге җирле милли-мҽдҽни автономиялҽрнең
хокукларын тормышка ашыру белҽн бҽйле булган эшчҽнлекне тормышка ашыруда
булышлык итҽ;
- Россия Федерациясе халыкларының милли-мҽдҽни үсешенҽ һҽм җирлек
территориясендҽ миллҽтара бҽйлҽнешлҽр өлкҽсендҽ чараларны тормышка ашыруга
булышлык итҽ;
- Җирлек территориясендҽ урнашкан муниципаль учреждениелҽр һҽм
предприятиелҽрне мобилизацион ҽзерлҽү буенча чараларны оештыруда һҽм
тормышка ашыруда катнаша;
- муниципаль янгын сагы хезмҽтен булдыра;
- туризмны үстерүгҽ шартлар тудыра;
- кеше хокукларын яклаучы иҗтимагый контрольне тормышка ашыручы
иҗтимагый күзҽтчелек комиссиялҽренҽ ярдҽм күрсҽтҽ һҽм мҽҗбүри тоту
урыннарында булган затларга булышлык итҽ;
- инвалидларның иҗтимагый оешмаларына ярдҽм күрсҽтҽ, шулай ук “Россия
Федерациясендҽ инвалидларны иҗтимагый яклау турында”, 1995 ел, 24 нче ноябрь,
№181-ФЗ Федераль закон нигезендҽ, бөтенроссия иҗтимагый инвалидлар
оешмалары төзегҽн организациялҽргҽ ярдҽм итҽ;
- торак турында канун белҽн туры китереп гражданнарга муниципаль торак
фонды торак йортларын социаль кулланудагы торак фонды торак йортларын найм
килешүе буенча бирҽ;
- җирлек территориясендҽ яшҽгҽн караусыз хайваннарны тотып алу һҽм асрау
буенча чараларны тормышка ашыра;
- “Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы
нигезлҽре турында”, 2016 ел, 23 нче июнь, 182-ФЗ номерлы Федераль законда
каралган хокук бозуларны профилактикалау өлкҽсендҽ чараларны тормышка ашыра;
- инвалидларның, сҽламҽтлеклҽре мөмкинлеклҽре чикле булган кешелҽр өчен
физик культура һҽм спортны, җиңеллҽшкҽн спортны һҽм адаптив физик культураны
үстерүгҽ булышлык итҽ.
- “Кулланучылар хокукларын яклау турында”, 1992 ел, 7 нче февраль, 2300-1
номерлы Россия Федерациясе Законы белҽн күздҽ тотылган, кулланучылар
хокукларын яклау буенча чараларны тормышка ашыра.
3. Исполнительный комитет Поселения является органом, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля.
Җирлек Башкарма комитетының муниципаль контроль
өлкҽсендҽ
вҽкалҽтлҽренҽ керҽлҽр:
1) билгеле территориядҽ муниципаль контрольне оештыру һҽм тормышка
ашыру. Муниципаль контроль төрлҽре һҽм аларны тормышка ашырырга вҽкалҽтле

җирле үзидарҽ органнары исемлеге Җирлек Советы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
алып барыла;
2) төбҽк дҽүлҽт контролен (күзҽтчелек), тормышка ашыру вҽкалҽтлҽре
бирелгҽн җирлекнең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан оештыру һҽм тормышка
ашыру;
3) билгеле эшчҽнлек өлкҽлҽрендҽ муниципаль контрольне тормышка ашыру
административ регламентларын эшлҽп чыгару, Татарстан Республикасы башкарма
хакимияте вҽкалҽтле органнары белҽн раслана торган типик административ
регламентлар нигезендҽ эшлҽп чыгару, җирле үзидарҽ органнары тормышка ашыру
өчен вҽкалҽтле булган, төбҽк дҽүлҽт контролен (күзҽтчелеген) тормышка ашыру
админситратив регламентлары. Күрсҽтелгҽн административ регламентлар Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ эшлҽп
чыгарыла һҽм кабул ителҽ;
4) федераль законнар һҽм башка Татарстан Республикасы норматив хокукый
актлары белҽн билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽрне тормышка ашыра.
Муниципаль контрольне турыдан-туры тормышка ашыру буенча функциялҽр
Җирлек Башкарма комитетына ҽлеге органнарның статусын билгелҽүче хокукый
актлар нигезендҽ йөклҽнергҽ мөмкин.
Муниципаль контрольне тормышка ашыру һҽм юридик затларны, шҽхси
эшмҽкҽрлҽрне тикшерү уздыру белҽн бҽйле мөнҽсҽбҽтлҽргҽ “Юридик затларның
һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽрнең дҽүлҽт контроле (күзҽтүе) һҽм муниципаль контроль
башкарганда хокукларын саклау турында”, 2008 ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезлҽмҽлҽре кулланылалар.
VI бҥлек. БАШКА ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫ.
ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫНЫҢ ҤЗАРА БҼЙЛҼНЕШЕ
52 статья. Җирлекнең Ревизия комиссиясе
1. Җирлекнең Ревизия комиссиясе җирле үзидарҽнең даими гамҽлдҽ булган
тышкы дҽүлҽт финанс контроле органы булып тора һҽм Җирлек Советы тарафыннан
оештырыла.
2. Җирлекнең Ревизия комиссиясе рҽистҽн һҽм ике аудитордан тора.
Җирлекнең Ревизия комиссиясен оештыру, эшчҽнлеге тҽртибе, вҽкалҽтлҽре
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, “Россия Федерациясе субъектлары һҽм
муниципаль берҽмлеклҽрнең контроль-хисап органнарын оештыруның һҽм
эшчҽнлегенең гомуми принциплары турында”. 2011 ел, 7 нче февраль, 6-ФЗ
номерлы Федераль закон, “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне
оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 ел, 6 нчы октябрь, 131-ФЗ
номерлы Федераль закон, башка федераль законнар һҽм Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актлары, муниципаль норматив хокук актлары белҽн
билгелҽнҽ.
Федераль законнар билгелҽгҽн очракларда һҽм тҽртиптҽ Җирлекнең Ревизия
комиссиясен оештыруны һҽм эшчҽнлеген хокукый җайга салу шулай ук Татарстан
Республикасы законнары белҽн тормышка ашырыла.
3. Җирлек Советы Биектау муниципаль район Советы белҽн Биектау
муниципаль районы Контроль-хисап палатасына тышкы муниципаль контрольне

тормышка ашыру буенча Җирлекнең Ревизия комиссиясе вҽкалҽтлҽрен бирү
турында килешү төзергҽ хокуклы.
53 статья. Җирлек Советы, Җирлек Башлыгы, Җирлек Башкарма
комитеты һҽм Җирлекнең башка җирле ҥзидарҽ органнарының ҥзара
бҽйлҽнеше
1. Ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽрне бүлү нигезендҽ Җирлек
Советы, Җирлек Башлыгы һҽм Җирлек Башкарма комитеты үз вҽкалҽтлҽрен шҽхсҽн
үзлҽре башкаралар.
2. Җирлек Советы һҽм Җирлек Башкарма комитеты законнар, ҽлеге Устав
нигезендҽ билгелҽнгҽн формаларда Җирлекнең икътисади һҽм социаль үсеш
процесслары белҽн нҽтиҗҽле идарҽ итү һҽм аның халкы мҽнфҽгатьлҽрен кайгыртып
эшлҽү максатыннан, үзара бҽйлҽнештҽ булырга тиеш.
3. Җирлек Советы һҽм Җирлек Башкарма комитеты бер берсенҽ кабул ителгҽн
хокукый документларны имзалаган көннҽн башлап җиде көн эчендҽ юллыйлар.
4. Җирлек Башлыгы Җирлек Башкарма комитеты Җитҽчесе буларак, Җирлек
Советына Җирлек Башлыгы, Җирлек Советы хокукый актларын кабул итү, кире
кагу, үзгҽртү тҽкъдиме белҽн чыгарга хокуклы, шулай ук аларга суд тҽртибендҽ
шикаять белдерергҽ мөмкин.
5. Җирлекнең башка җирле үзидарҽ органнарының үзара бҽйлҽнеше тҽртибе
Җирлек Советы тарафыннан билгелҽнергҽ мөмкин.
54 статья. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары арасында бҽхҽсне хҽл
итҥ
Споры между органами местного самоуправления Поселения по вопросам
осуществления их полномочий разрешаются путем проведения согласительных
процедур либо в судебном порядке.
VII бҥлек. САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ
55 статья. Җирлекнең сайлау комиссиясе
1. Җирлек сайлау комиссиясе муниципаль сайлауларга, муниципаль
референдумга ҽзерлекне һҽм аны үткҽрүне, җирле үзидарҽ депутатын, аның
сайлаулы ҽгъзасын, җирле үзидарҽнең сайлаулы урындагы затын чакыртып алу
буенча тавыш бирүне, муниципаль Җирлек чиклҽрен үзгҽртү, муниципаль
Җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирүне оештыра.
2. Җирлек сайлау комиссиясе Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары
структурасына керми торган муниципаль орган булып тора.
3. Җирлекнең Сайлау комиссиясе Җирлек Советы тарафыннан, “Россия
Федерациясе гражданнары сайлау хокукларының һҽм референдумда катнашу
хокукының төп гарантиялҽре турында”, 2002 ел, 12 нче июнь, 67-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ булдырыла.
4. Җирлекнең сайлау комиссиясенең вҽкалҽтлҽре срогы биш елны тҽшкил итҽ.
5. Җирлек сайлау комиссиясе хҽлиткеч тавыш хокукына ия булган 6 ҽгъза
белҽн булдырыла.

6. Җирлек сайлау комиссиясе эшчҽнлеген финанс яктан тҽэмин итүче
чыгымнар Җирлек бюджетында, Россия Федерациясе бюджет чыгымнары
классификациясе нигезендҽ, аерым юл белҽн күздҽ тотыла.
7. Җирлек сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре, аның эшчҽнлегенең тҽртибе һҽм
гарантиялҽре федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, ҽлеге Устав,
Җирлек Советы тарафыннан расланган Җирлекнең Сайлау комиссиясе турында
Нигезлҽмҽсе нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Җирлекнең сайлау комиссиясе
вҽкалҽтлҽре, Татарстан Республикасы Гагарин сайлау комиссиясе карары белҽн
Җирлек Советы мөрҽҗҽгате нигезендҽ, территориаль сайлау комиссиясенҽ
йөклҽнергҽ мөмкин.
VIII бҥлек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ УЗУ ҺҼМ МУНИЦИПАЛЬ
ХЕЗМҼТ ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛҼҤ
56 статья. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1. Муниципаль хезмҽт – хезмҽт шартнамҽсе (контракт) төзү юлы белҽг
муниципаль хезмҽт вазыйфаларын даими рҽвештҽ тормышка ашыра торган
гражданнарның һөнҽри эшчҽнлеге.
2. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары Татарсатн Республикасы законы белҽн
раслана торган Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽте вазыйфалары
реестрына туры китереп, муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.
3. Муниципаль хезмҽтне финанслау Җирлек бюджеты чаралары хисабына
тормышка ашырыла.
4. Россия Федерациясе дҽүлҽт телен белгҽн гражданнар җенесенҽ, расасына,
миллҽтенҽ, теленҽ, килеп чыгышына, мөлкҽт һҽм хезмҽттҽге хҽленҽ, яшҽү урынына,
дингҽ мцнҽсҽбҽтенҽ, карашларына, иҗтимагый карашларына карамастан, шулай ук
муниципаль хезмҽткҽрнең һөнҽри һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган
башка шартларга карамастан муниципаль хезмҽткҽ тигез керүгҽ һҽм тигез шартларга
ия.
Муниципаль хезмҽтнең һөнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ һҽм муниципаль хезмҽт
стажына яки белгечлек буенча эш стажына квалификацион талҽплҽр, муниципаль
хезмҽт вазыйфасын билҽү өчен кирҽкле ҽзерлек өчен юнҽлешлҽр, муниципаль
хезмҽт вазыйфасы квалификациясе нигезендҽ Татарстан Республикасы законнары
белҽн билгелҽнҽ торган, муниципаль хокукый акт белҽн типик квалификацион
талҽплҽр нигезендҽ билгелҽнҽ.
Вазыйфаи йөклҽмҽлҽрне башкару өчен кирҽкле белемнҽргҽ һҽм күнекмҽлҽргҽ
квалификацион талҽплҽр, аның вазыйфаи күрсҽтмҽлҽре белҽн муниципаль
хезмҽткҽрнең һөнҽри хезмҽт эшчҽнлегенең өлкҽсе һҽм төренҽ карап
урнаштырылалар. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи күрсҽтмҽсе белҽн
белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ квалификацион талҽплҽр дҽ күз алдында
тотылырга мөмкин.
57 статья. Муниципаль хезмҽт вазыйфасы

1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасы – җирле үзидарҽ органында, Җирлекнең
Сайлау комиссиясе аппаратында ҽлеге Уставка туры китереп барлыкка килгҽн
муниципаль органнардагы, Җирлекнең Сайлау комиссиясендҽге вазыйфаны тҽэмин
итү буенча билгелҽнгҽн хезмҽт вазыйфалары белҽн барлыкка килгҽн вазыйфа, яисҽ
муниципаль вазыйфаны башкаручы.
58 статья. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥче зат, муниципаль
хезмҽткҽр
1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче затлар булып авыл җирлеге
Башлыгы, Җирлек Советы депутаты, даими нигездҽ эшлҽүче һҽм юридик зат булган,
хҽл итүче тавышка ия булган муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе рҽисе,
сҽркатибе, ҽгъзасы санала.
2. Җирлек бюджеты чаралары хисабына түлҽнелҽ торган акча өчен
муниципаль хезмҽткҽр вазыйфасы буенча йөклҽмҽлҽрне федераль законнар һҽм
Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ, муниципаль хокукый актлар белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкаручы гражданин муниципаль хезмҽткҽр булып санала.
3. Җирле үзидарҽ органы, Җирлекнең Сайлау комиссиясе эшчҽнлеген техник
тҽэмин итү буенча йөклҽмҽлҽрне башкаручы, муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽмҽүче затлар муниципаль хезмҽткҽр булып саналмый.
59 статья. Муниципаль хезмҽткҽрнең хокуклары һҽм йҿклҽмҽлҽре
1. Муниципаль хезмҽткҽр хокуклы:
1) муниципаль хезмҽттҽ башкарган вазифалары буенча аның хокукларын һҽм
бурычларын билгелҽүче документлар, хезмҽт вазифаларын башкару сыйфатын
билгелҽүче критерийлар һҽм хезмҽт буенча күтҽрү шартлары белҽн танышуга;
2) хезмҽт вазифаларын башкару өчен кирҽк булган оештыру-техник чараларны
тҽэмин итүгҽ;
3) хезмҽт законнары, муниципаль хезмҽт турында закон һҽм хезмҽт килешүе
белҽн (контракт белҽн) туры китереп хезмҽткҽ түлҽүгҽ һҽм башка түлҽүлҽргҽ;
4) эш (хезмҽт) вакытының тиешле дҽвамлылыгын көйлҽү белҽн тҽэмин итҽ
торган ял, ял көннҽре һҽм бҽйрҽм көннҽре, шулай ук еллык түлҽүле ялга;
5) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хезмҽттҽге вазыйфаларын башкару өчен кирҽк булган
материалларны һҽм мҽгълүматларны алырга, шулай ук җирле үзидарҽ органы, һҽм
Җирлек Сайлау комиссиясе эшчҽнлеген яхшырту турында тҽкъдимнҽрен кертүгҽ;
6) үз инициативасы буенча вакант муниципаль хезмҽт вазыйфасына конкурста
катнашырга;
7) муниципаль хокук акты белҽн туры китереп Җирлек бюджеты хисабыннан
өстҽмҽ һөнҽри белем алырга;
8) үзенең шҽхси мҽгълүматларын сакларга;
9) үзенең шҽхси делосының бөтен материаллары белҽн, һөнҽри эшчҽнлеге
турында фикерлҽр һҽм башка документлар белҽн аларны шҽхси делосына керткҽнче
танышып чыгарга, шулай ук үзенең язмача аңлатмаларын шҽхси делосына теркҽргҽ;
10) һөнҽри союзлар оештыру хокукын кертеп, иҗтимагый-икътисадый һҽм
һөнҽри мҽнфҽгатьлҽрне, үзенең хокукларын яклау өчен оешырга;

11) хезмҽт законнары белҽн туры китереп шҽхси хезмҽт бҽхҽслҽрен карап
тикшерергҽ, муниципаль хезмҽттҽ үзенең хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен
якларга, аларны бозган очрак булса, судка шикаять бирергҽ;
12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ, пенсия белҽн тҽэмин итүгҽ.
2. Контракт буенча җирде администрация башлыгы вазыйфасын башкаручы
муниципаль хезмҽткҽрдҽн кала, муниципаль хезмҽткҽр, ҽгҽр бу низаг мҽнфҽгатьлҽре
китереп чыгармаса һҽм “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”, 2007
ел, 2 нче март, 25-ФЗ номерлы Федераль законы белҽн башкасы каралмаган булса,
яллаучының (эш бирүченең) алдан бирелгҽн язмача белдерү кҽгазе белҽн башка
түлҽүле эшне башкарырга хокуклы.
3. Муниципаль хезмҽткҽр бурычлы:
1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституция законнарын,
федераль зконнарны, Россия Федерациясенең башка норматив хокук актларын,
Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасының законнарын
һҽм башка норматив хокукый актларны, ҽлеге Уставны һҽм башка муниципаль
хокукый актларны үтҽргҽ һҽм аларның үтҽлешен тҽэмин итергҽ;
2) хезмҽттҽге күрсҽтмҽлҽр белҽн туры китереп хезмҽттҽге вазыйфаларын
башкарырга;
3) хезмҽт вазыйфаларын башкарган вакытта, расасы, миллҽте, теле, дингҽ
карашы һҽм башка хҽллҽргҽ карамастан, кешенең һҽм гражданинның хокукларын,
иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен сакларга, шулай ук оешмаларның
хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен сакларга;
4) җирле үзидарҽ органында, Җирлек Сайлау комиссиясе аппаратында
расланган эчке хезмҽт кагыйдҽлҽрен, хезмҽттҽге күрсҽтмҽлҽрне, хезмҽт мҽгълүматы
белҽн эшлҽү тҽртибен сакларга;
5) хезмҽт вазифаларын тиешле башкару ӛчен кирҽк булган квалификация
дҽрҽҗҽсен сакларга;
6) дҽүлҽт һҽм башка федераль законнар белҽн саклана торган серне тҽшкил
иткҽн мҽгълүматларны, шулай ук хезмҽт вазыйфаларын башкару сҽбҽпле аңа
билгеле булган мҽгълүматларны, шул исҽптҽн гражданнарның шҽхси тормышына
һҽм сҽламҽтлегенҽ кагылышлы яки аларның намусына һҽм абруена кагылган
мҽгълүматларны ачып салмаска;
7) дҽүлҽт һҽм муниципаль, шул исҽптҽн аңа хезмҽт вазыйфаларын башкару
өчен бирелгҽн милекне сакларга;
8) Россия Федерациясе законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үзе һҽм үзенең
гаилҽ ҽгъзалары турында мҽгълүматны тапшырырга;
9) яллаучыга (эш бирүчегҽ) Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыккан
көнне Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыгу турында яки чит ил дҽүлҽте
гражданлыгын алган көнне чит ил дҽүлҽте гражданлыгын алу турында хҽбҽр итҽргҽ;
10) федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне сакларга, йөклҽмҽлҽрен
үтҽргҽ, тыюларны бозмаска;
11) үзенең яллаучысына (эш бирүчесенҽ) язмача формада хезмҽт вазыйфасын
үтҽгҽн вакытта низаг мҽнфҽгатьлҽре китереп чыгарырга мөмкин булган шҽхси
кызыксынуы турында хҽбҽр итҽргҽ һҽм мондый бҽхҽсне булдырмый калу буенча
чаралар күрергҽ.

4. Муниципаль хезмҽткҽр аңа бирелгҽн урынсыз йөклҽмҽне үтҽргҽ хаклы
түгел. Муниципаль хезмҽткҽр фикере буенча, тиешле җитҽкчедҽн аңа бирелгҽн
йөклҽмҽ урынсыз икҽн, муниципаль хезмҽткҽр йөклҽмҽне биргҽн җитҽкчесенҽ
язмача формада, ҽлеге йөклҽмҽне үтҽгҽн вакытта бозылырга мөмкин булган Россия
Федерациясенең законнары һҽм башка норматив хокук актлары һҽм Татарстан
Республикасының законнары һҽм башка норматив хокук актлары кагыйдҽнамҽлҽрен
күрсҽтеп, ҽлеге йөклҽмҽнең урынсыз икҽненҽ дҽлиллҽр тапшырырга тиеш. Язмача
формадагы ҽлеге йөклҽмҽ тапшырган җитҽкче тарафыннан расланса, муниципаль
хезмҽткҽр аны үтҽүдҽн баш тарта ала. Урынсыз йөклҽмҽне үтҽгҽн очракта,
муниципаль хезмҽткҽр һҽм бу йөклҽмҽне тапшырган җитҽкче закон белҽн туры
китереп җаваплылыкка тартылалар.
60 статья. Муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелгҽн гарантиялҽр
1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ гарантиялҽр бирелҽ:
1) хезмҽт инструкциясе белҽн туры китереп аның хезмҽт вазыйфаларын
башкаруын тҽэмин итҽ торган эш шартлары;
2) вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ хезмҽт хакын алуга хокук;
3) эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү белҽн тҽэмин
ителгҽн ял, ял көннҽре һҽм бҽйрҽм көннҽре, шулай ук еллык түлҽүле төп һҽм өстҽмҽ
ялга хокук;
4) муниципаль вазыйфа башкарган кешегҽ һҽм аның гаилҽсенҽ, шул исҽптҽн
муниципаль вазыйфа башкарган кеше пенсиягҽ чыкканнан соң медицина ярдҽме
күрсҽтү;
5) муниципаль вазыйфа башкарган кеше тиешле еллар хезмҽт иткҽн өчен һҽм
инвалидлык очрагында пенсия белҽн тҽэмин ителергҽ, шулай ук муниципаль
вазыйфа башкарган кеше, үзенең вазыйфасын башкарган вакытта үлгҽн очракта,
аның гаилҽсен пенсия белҽн тҽэмин итү;
6) муниципаль вазыйфа башкарган кешегҽ, үзенең вазыйфасын башкарган
вакытта сҽламҽтлегенҽ һҽм мөлкҽтенҽ зыян килгҽн очракта мҽҗбүри дҽүлҽт
иминияте;
7) муниципаль вазыйфа башкарган кешегҽ, үзенең вазыйфасын башкарган
вакытта яки ул туктатылганнан соң муниципаль хезмҽт башкарганда авырган һҽм
хезмҽткҽ яраклылыгын югалткан очракта, мҽҗбүри дҽүлҽт социаль иминияте;
8) федераль законнар белҽн билгелҽгҽн тҽртиптҽ, шартларда һҽм очракта
үзенең вазыйфасын башкарган вакытта көчлҽү, янаулар һҽм башка аның хокукларын
бозган гамҽллҽрдҽн муниципаль вазыйфа башкарган кешене һҽм аның гаилҽсен
яклау.
2. Җирле үзидарҽ органы, Җирлекнең Сайлау комиссиясе бетерелү белҽн, яки
җирле үзидарҽ органы, Җирлекнең Сайлау комиссиясендҽ эшчелҽр штаты
кыскартылуга бҽйле очракта хезмҽт килешүе өзелгҽн вакытта муниципаль
хезмҽткҽргҽ муниципаль органнары бетерелү яки эшчелҽр штаты кыскартылу белҽн
бҽйле булган аларны эштҽн чыгару очрагында эшчелҽр өчен хезмҽт турында закон
белҽн билгелҽнгҽн гарантиялҽр каралган.
3. Татарстан Республикасы законы белҽн муниципаль хезмҽткҽргҽ өстҽмҽ
гарантиялҽр каралган.

61 статья. Муниципаль хезмҽткҽренең дисциплинар җаваплылыгы.
1. Дисциплинар ярамаган гамҽл башкарганы цчен – муниципаль хезмҽткҽре
тарафыннан аңа йөклҽнгҽн хезмҽт вазыйфаларын аның гаебе аркасында үтҽмҽүе яки
тиешенчҽ үтҽмҽве өчен - яллаучы (эш бирүче) вҽкил түбҽндҽге дисциплинар җҽза
кулланырга хокуклы:
1) кисҽтү;
2) шелтҽ;
3) тиешле сҽбҽплҽр буенча районның муниципаль хезмҽтеннҽн чыгару.
2. Дисциплинар ярамаган гамҽл башкарган муниципаль хезмҽткҽр, аның
дисциплинар җаваплылыгы турында мҽсьҽлҽ чишелгҽнгҽ кадҽр (лҽкин бер айдан да
артмаган вакытка), акчалата түлҽүне саклап вакытлыча хезмҽт вазыйфаларын
башкарудан азат ителергҽ мөмкин. Муниципаль хезмҽткҽрне хезмҽт вазыйфаларын
башкарудан азат итү бу очракта муниципаль хокук акты белҽн башкарыла.
3. Дисциплинар җаваплылык куллану һҽм өстеннҽн төшерү тҽртибе хезмҽт
турында закон белҽн билгелҽнҽ.
IХ бҥлек. ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫ ЭШЧҼНЛЕГЕНЕҢ
ГРАЖДАНЛЫК-ХОКУК ҺҼМ ФИНАНС НИГЕЗЛҼРЕ
62 статья. Юридик шҽхес хокукына ия булган Җирлекнең җирле ҥзидарҽ
органнары
1. Федераль законнар һҽм ҽлеге Устав нигезендщ юридик шҽхес хокукы
Җирлек Советына һҽм Җирлек Башкарма комитетына бирелҽ.
2. Җирлек Советы карары буенча Җирлек Башкарма комитеты структурасы
нигезендҽ, юридик шҽхес хокукы Җирлек Башкарма комитетының башка
органнарына бирелҽ ала.
63 статья. Юридик шҽхес буларак Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары
1. Җирлек Башлыгы Җирлек исеменнҽн мөлкҽт һҽм башка хокук һҽм
бурычларны ала һҽм тормышка ашыра ала, судта ышанычнамҽдҽн башка чыгыш
ясый ала.
2. Юридик шҽхес хокукы бирелгҽн Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары
идарҽ итү функциялҽрен тормышка ашыру өчен барлыкка килгҽн муниципаль казна
учреждениелҽре булып торалар, һҽм федераль законнар билгелҽгҽн тҽртиптҽ
юридик шҽхес буларак дҽүлҽт теркҽүен узарга тиеш.
64 статья. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнарын финанслау
Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарын тотуга чыгымнарны финанслау бары
тик Җирлек бюджетының үзенең кереме хисабына гына тормышка ашырыла.
Х бҥлек. ҖИРЛЕК БАШЛЫГЫ ҺҼМ ҖИРЛЕКНЕҢ БАШКА ВАЗЫЙФАИ
ЗАТЛАРЫНА ТҼКЪДИМ ИТЕЛҼ ТОРГАН СОЦИАЛЬ ҺҼМ БАШКА ТҾР
ГАРАНТИЯЛҼР
65 статья. Җирлек Башлыгы һҽм Җирлекнең башка вазыйфаи затларына
тҽкъдим ителҽ торган социаль һҽм башка тҿр гарантиялҽр

Җирлек Башлыгы һҽм Җирлекнең башка вазыйфаи затларына тҽкъдим ителҽ
торган социаль һҽм башка төр гарантиялҽр “Татарстан Республикасында
муниципаль берҽмлекнең вҽкиллек органы депутаты, җирле үзидарҽ сайлаулы
органы ҽгъзасың, җирле үзидарҽ органың сайлаулы вазыйфаи затның вҽкалҽтлҽрен
башкару гарантиялҽре турында” 2009 ел, 12 нче февраль 15- ЗРТ номерлы Татарстан
Республикасы законы һҽм Җирлек Советы карарлары нигезендҽ билгелҽнҽ.
66 статья. Совет депутаты һҽм башка вазыйфаи затлар эшчҽнлегенең
социаль һҽм башка тҿр гарантиялҽре
1. Азат ителмҽгҽн нигездҽ эшлҽүче Җирлек Советы депутатына Җирлек
Советы һҽм аның органнары киңҽшмҽлҽрендҽ катнашу чорында, гамҽлдҽге законнар
нигезендҽ, акчалата компенсация яки башка төр түлҽүлҽр каралган.
2. Азат ителмҽгҽн нигездҽ вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыручы Җирлек
Башлыгы урынбасарына Җирлек Башлыгы вазыйфаларын башкарган вакытта ҽлеге
Устав белҽн каралган нигездҽ, Җирлек башлыгының айлык акчалата бүлҽклҽвенең
90%ы күлҽмендҽ бүлҽклҽү түлҽнелҽ.
3. Законнар, Җирлек Советы карарлары нигезендҽ, Җирлекнең Ревизия
комиссиясе ҽгъзаларына һҽм Сайлау комиссиясе ҽгъзаларына бу органнарның
эшендҽ катнашкан вакытта акчалата түлҽү каралган.
67 статья. Җирлек Башлыгы, Җирлек Советы депутатларының
кагылгысызлыгы гарантиялҽре
1. Җирлек Советы депутатлары, шул исҽптҽн Җирлек Башлыгы хокукларын,
аларны җинаять һҽм административ җаваплылыкка тартканда, тоткарлаганда, кулга
алганда, тентү оештырганда, сорау алганда, аларга карата җинаять-процессуаль һҽм
административ – процессуаль гамҽллҽр кылганда, шулай ук депутатка карата, аның
эш бүлмҽсен, багажын, шҽхси һҽм эш транспорт чараларын, язышу, кулланган
элемтҽ чараларын, аңа кагылышлы документларны тикшерү буенча оперативэзлҽү чаралары үткҽргҽндҽ, гарантиялҽр федераль законнар белҽн билгелҽнҽ.
2. Закон нигезендҽ, Җирлек Советы депутаты тавыш биргҽндҽ ҽйтелгҽн
фикер, караш өчен, аның статусына туры килгҽн башка гамҽллҽре, шул исҽптҽн
аның вҽкалҽтлҽре беткҽнче, җинаять һҽм административ җаваплылыкка тартыла
алмый. Бу кагыйдҽнамҽ Җирлек Советы депутаты тарафыннан халык алдында
кимсетү, яла ягу һҽм башка федераль законнар белҽн җаваплылыкка тарту каралган
тҽртип бозулар булган очракларга карамый.
XI бҥлек. ҖИРЛЕКНЕҢ ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫ ҺҼМ ВАЗЫЙФАИ
ЗАТЛАРЫНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
68 статья. Җирлекнең җирле ҥзидарҽсе органнары һҽм вазыйфаи затлары
җаваплылыгы
Җирлекнең җирле үзидарҽсе органнары һҽм вазыйфаи затлары Җирлек халкы,
дҽүлҽт, физик һҽм юридик затлар алдында, федераль законнар нигезендҽ
җаваплылык тота.

69 статья. Җирлек Советы депутатларының Җирлек халкы алдында
җаваплылыгы
1. Җирле үзидарҽ органнарының Җирлек халкы алдында җаваплылыгы,
федераль законнар белҽн бигелҽнгҽн тҽртиптҽ килеп туа.
2. Җирлек Советы депутатларының, шул исҽптҽн Җирлек Башлыгының
Җирлек халкы алдында җаваплылыгы аны сайлап куйган Җирлек халкы ышанычын
югалткач килеп туа.
3. Җирлек халкы ышанычын югалткан Җирлек Советы депутаты, шул
исҽптҽн җирлек Башлыгы да ҽлеге Уставның 14 статьясы белҽн билгелҽнгҽн
очракларда һҽм тҽртиптҽ кире алынырга мөмкин.

70 статья. Җирлек җирле ҥзидарҽсе органнары һҽм вазыйфаи
затларының дҽҥлҽт алдында җаваплылыгы
1. Федераль закон нигезендҽ Җирлек Советының, Җирлек Башлыгының
дҽүлҽт алдында җаваплылыгы алар тарафыннан
Россия Федерациясе
Конституциясен, федераль конституцион законнарны, федераль законнарны,
Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасы законнарын һҽм
ҽлеге Уставны бозган очракта, шулай ук Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарына
йөклҽнгҽн дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тиешле рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырмау очрагында.
2. Җирлек Советын тарату өчен нигезлҽр һҽм тарату тҽртибе, Җирлек
башлагының вазыйфасыннан баш атртуы һҽм отставкага чыгарылуы “Россия
Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында” 2003
ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн билгелҽнҽ.
71 статья. Җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм ҥзидарҽ органнарының
вазыйфаи затларының физик һҽм юридик затлар алдындагы җаваплылыгы
Җирле үзидарҽ органнарының һҽм үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының физик һҽм юридик затлар алдындагы җаваплылыгы федераль законнар
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килеп туа.
72 статья. Җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм ҥзидарҽ органнарының
вазыйфаи затларының карарлары һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмаулары)
гражданнарның турыдан-туры ҥз ихтыярын юлы белҽн кабул ителгҽн
карарларны судка шикаять итҥ
Җирле үзидарҽ органнарының һҽм үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының карарлары һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмаулары) гражданнарның
турыдан-туры үз ихтыярын юлы белҽн кабул ителгҽн карарларны судка яки
арбитраж судка, законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ шикаять ителергҽ мөмкин.
73 статья. Ышанычны югалту сҽбҽпле муниципаль вазыйфаларны
билҽҥче затларны эштҽн чыгару (вазыйфадан азат итҥ)
1. Муниципаль вазыйфаны билҽүче зат, федераль законнар, Татарстан
Республикасы законнары, муниципаль хокукый актлар нигезендҽ, түбҽндҽге
очракларда ышанычны югалту сҽбҽпле эштҽн чыгарыла ( эштҽн азат ителҽ ):

1) мҽнфҽгатьлҽр конфликты килеп чыкканда зат тарафыннан, конфликтның
бер ягы буларак, аны булдырмый калу һҽм хҽл итү буенча чараларны кабул итмҽү;
2) зат тарафыннан үзенең керемнҽре, милке һҽм милек характерындагы
йөклҽмҽлҽре, шулай ук үзенең хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган
балаларының керемнҽре, милке һҽм милек характерындагы йөклҽмҽлҽре турында
дөрес һҽм тулы мҽгълүматлар бирмҽгҽн очракта;
3) затның түлҽүле нигездҽ коммерцияле оешманың идарҽ органнарында
эшчҽнлек алып баруы, федераль законнарда каралган очраклардан кала;
4) зат тарафыннан эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге алып бару;
5) идарҽ органнары составына, попечительлҽр һҽм күзҽтчелек советына, башка
төр чит ил дҽүлҽт һҽм коммерцияле булмаган оешмалар органнары һҽм Россия
Федерациясе территориясендҽ эшлҽүче аларның структур бүлекчҽлҽре ҽгҽр дҽ
Россия Федерациясе халыкара килешүлҽре һҽм Россия Федерациясе законнарында
башкасы каралмаса керергҽ тиеш түгел.
2. Муниципаль вазыйфаны алыштыручы зат аның буйсынуында булган затта
мҽнфҽгатьлҽр конфликты китереп чыгарырга мөмкин шҽхси кызыксынганлык
булуы турында мҽгълүм булса, ул ышанычны югалту сҽбҽпле эшеннҽн азат ителергҽ
(вазыйфасыннан азат ителергҽ) тиеш, шулай ук муниципаль вазыйфаны
алыштыручы зат тарафыннан конфликтның бер ягы аның буйсынуында булган зат
булып, мҽнфҽгатьлҽр конфликты килеп чыкканда аны булдырмый калу һҽм хҽл итү
буенча чараларны кабул итмҽү.
3. Муниципаль хезмҽтне билҽүче затка карата ришвҽт хокук бозуын эшлҽгҽн
өчен ышанычны югалту сҽбҽпле эштҽн чыгару (вазыйфадан азат итү) куллану
турында мҽгълүматлар, ҽлеге зат билгеле вазыйфа билҽгҽн җирле үзидарҽ органы
тарафыннан, “Коррупциягҽ каршы тору турында” 2008 ел, 25 нче декабрь 273-ФЗ
номерлы Федераль законның 15 статьясы нигезендҽ ышанычны югалту сҽбҽпле
эшеннҽн азат ителгҽннҽр реестрына кертелҽ.
XП бҥлек. ҖИРЛЕКНЕҢ МУНИЦИПАЛЬ ХОКУКЫЙ АКТЛАРЫ
74 статья. Җирлекнең муниципаль хокукый актлар системасы
1. Җирлекнең муниципаль хокукый актлар системасына керҽлҽр:
1) Җирлек Уставы, җирле референдумда (гражданнар җыенында) кабул
ителгҽн хокукый актлар;
2) Җирлек Советының норматив һҽм башка хокукый актлары;
3) Җирлек Башлыгының, Башкарма комитетның һҽм ҽлеге Устав белҽн
каралган җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затларының норматив һҽм башка
хокукый актлары.
2. Җирлек Уставы һҽм җирле Референдумда кабул ителгҽн карар килеш
ясалган хокук актлары муниципаль хокук актлар системасында югары юридик
көчкҽ ия булган актлар булып тора, туры көчкҽ ия һҽм бөтен Җирлек
территориясендҽ кулланыла.
Башка муниципаль хокук актлары бу Уставка һҽм җирле референдумда кабул
ителгҽн хокук актларына каршы килергҽ тиеш түгел.

3. Җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлары һҽм органнары кабул иткҽн
муниципаль хокук актлары бөтен Җирлек территориясендҽ һичшиксез үтҽлергҽ
тиеш.
Муниципаль хокукый актларны үтҽмҽгҽн өчен гражданнар, оешма
җитҽкчелҽре, дҽүлҽт хакимияте органнары вазыөфаи затлары һҽм җирле үзидарҽ
органнары вазыйфаи затлары федераль законнар һҽм Тататарстан Республикасы
законнары нигезендҽ җаваплылык йөртҽлҽр.
4. Муниципаль хокук актлары,
бу органнар яки вазыйфалар юкка
чыгарылганда, муниципаль хокук актларын кабул иткҽн (чыгарган) җирле үзидарҽ
органнары тарафыннан юкка чыгарыла яки аларның гамҽлдҽ булу вакыты
туктатылып тора, яки бу органнарның һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге затларның
вҽкалҽтлҽре исемлеге җирле үзидарҽ органнары яки дҽүлҽт хезмҽтендҽге затлары
тарафыннан үзгҽрсҽ, шулай ук суд тарафыннан юкка чыгарыла, ҽ федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт
вҽкалҽтлҽре җирле үзидарҽ органнары тарафыннан тормышка ашырылуын җайга
салган өлешендҽ, Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органнары
белҽн (Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органнары)
тормышка ашырылганда юкка чыгарыла.
5. Норматив характерда булмаган муниципаль хокук акты аны кабул иткҽн
җирле үзидарҽ органы яки җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхесе
тарафыннан эшмҽкҽрлҽрнең хокукларын саклау буенча вҽкалҽтлеклҽр турында
законга туры китереп бирелгҽн Россия Федерациясенең эшмҽкҽрлҽрнең хокукларын
саклау буенча вҽкалҽтлеклҽр буенча законга туры китереп, Россия Федерациясе
Президенты каршындагы Вҽкалҽтле вҽкилнең тиешле боерыгы алынган очракта,
һичшиксез туктатыла. Алынган боерыкны үтҽү турында муницпаль җирлек
Башкарма комитеты яки җирлек җирле үзидарсенең дҽүлҽт хезмҽтендҽге кешесе
Россия Федерациясе Президенты каршындагы Вҽкалҽтле вҽкиленҽ өч көн эчендҽ, ҽ
Җирлек Советы – алар карар кабул иткҽн көннҽн соң өч көннҽн дҽ соңга калмыйча
хҽбҽр итергҽ тиеш.
75 статья. Гражданнарның туры ихтыяр белдерҥ юлы белҽн кабул
ителгҽн карарлары
1. Җирле ҽһҽмияткҽ ия булган мҽсьҽлҽлҽрне җирлек халкы тарафыннан чишү
гражданнарның турыдан-туры җирле референдумда белдерелгҽн туры ихтыяр
белдерү юлы белҽн тормышка ашырыла.
2. Җирлек халкы тарафыннан туры ихтыяр белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн
карарны тормышка ашыру өчен өстҽмҽ муниципаль хокук акты кабул итү (чыгару)
кирҽк икҽн, ҽлеге актны кабул итү (чыгару), аларның компетенциялҽренҽ кергҽн
Җирлекнең җирле үзидарҽ органы яки җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге
шҽхесе, референдумда кабул ителгҽн карар үз көченҽ кергҽннҽн соң 15 көн эчендҽ
тиешле муниципаль хокукый актны ҽзерлҽү һҽм (яки) кабул итү вакытын билгелҽргҽ
тиеш. Күрсҽтелгҽн срок өч айдант артмаска тиеш.
3. Гражданнар тарафыннан туры ихтыяр белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн
карарны тормышка ашыру өчен кирҽкле булган муниципаль хокук актын бастырып
чыгару сроклары бозылу, Җирлек Башлыгын чакыртып алу, Җирлек Советы
вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктатуга җирлек булып тора.

76 статья. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт хезмҽтендҽге
шҽхеслҽр тарафыннан кабул ителщ торган муниципаль хокук актларының
тҿрлҽре
1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽр
аларга йөклҽтелгҽн вҽкалҽтлҽрне башкарганда түбҽндҽге муниципаль
хокукый
актларны чыгаралар:
1) Җирлек Советы - Җирлек Советы карарлары;
2) Җирлек Башлыгы - Җирлек Башлыгы карарлары һҽм ҽмерлҽре, Җирлек
Башкарма комитеты карарлары һҽм ҽмерлҽре.
2. Җирлекнең җирле үздарҽ дҽүлҽт хезмҽтендҽге башка шҽхеслҽр үзлҽренең
вҽкалҽтлҽре кысаларында, аларның статусын билгелҽүче ҽлеге Устав белҽн, башка
муниципаль хокук актлары белҽн билгелҽнгҽнчҽ, ҽмерлҽр һҽм боерыклар чыгаралар.
77 статья. Муниципаль хокукый актларны ҽзерлҽҥ
1. Муниципаль хокукый акт проектлары билгеле актны кабул итү
компетенциясе булган җирлекнең җирле үзидарҽ органына Җирлек башлыгы,
Җирлек Советы депутаты, Биектау районы прокуроры, территориаль иҗтимагый
үзидарҽ органнары, гражданнарның инициатив төркеме, шулай ук Җирлекнең
Ревизиия комиссиясе тарафыннан аны алып бару мҽсьҽлҽлҽре буенча кертелҽ ала.
2. Биектау муниципаль районы прокуроры үз вҽкалҽтлҽрен тормышка
ашырган вакытта гамҽлдҽ булган муниципаль норматив хокукый актларны
камиллҽштерергҽ кирҽклеге ачыкланган очракта, муниципаль норматив хокукый
актларны үзгҽртү, юкка чыгару яки кабул итү турында тҽкъдимнҽр кертергҽ
хокуклы.
3. Муниципаль хокукый актлар проектларын кертү тҽртибе, һҽм аларга
беркетелҽ торган документларның исемлеге һҽм формасы Җирлек Советы, Җирлек
Башлыгы Регламенты нигезендҽ билгелҽнҽлҽр.
78 статья. Җирлек Советының хокукый актлары
1. Җирлек Советы, аның компетенциясенҽ караган мҽсьҽлҽлҽр буенча, Җирлек
территориясендҽ үтҽлергҽ тиешле кагыйдҽлҽрне билгели торган карарлар кабул итҽ,
Җирлек Башлыгын отставкага җибҽрү турында карар кабул итҽ, шулай ук Җирлек
Советы эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча башка карарлар һҽм Федераль
законнар, Татарстан Республикасы законнары, Җирлек Уставы белҽн аның
компетенциясенҽ караган башка мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар кабул итҽ.
2. Федераль законнар белҽн башкасы каралмаган булса, Җирлек
территориясендҽ үтҽлергҽ мҽҗбүри булган кагыйдҽлҽрне билгелҽүче Җирлек
Советы карарлары билгелҽнгҽн Җирлек Советы депутатлары санының күпчелек
тавышы белҽн кабул ителҽ.
3. Җирле салым һҽм җыюларны билгелҽү, үзгҽртү һҽм юкка чыгаруны,
Җирлек бюджеты акчаларын тотуны тормышка ашыруны күздҽ тоткан Җирлек
Советы карарлары Җирлек Советы тикшерүенҽ Җирлек Башкарма комитеты
Җитҽкчесе инициативасы буенча яки аның бҽялҽмҽсе булганда кертелҽ ала.
Күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ Җирлек Советына Җирлек Башкарма комитетына проект
карары тапшырылгач утыз көн эчендҽ тапшырыла.

4. Җирлек Советы карарлары Җирлек Башлыгы тарафыннан аларны кабул
иткҽннҽн соң өч көн эчендҽ имзалана һҽм бу Уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
бастырылып чыгарыла (халыкка җиткерелҽ).
79 статья. Җирлек Башлыгының хокукый актлары
Җирлек Башлыгы законнарда, ҽлеге Уставта, Җирлек Советы карарларында
билгелҽгҽнчҽ үзенең вҽкалҽтлҽре кысаларында, Җирлек Советы эшчҽнлеген
оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча
, шулай ук “Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 ел, 6 нчы октябрь,
131-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм башка федераль законнар белҽн аның
вҽкалҽтлҽренҽ караган мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар һҽм боерыклар чыгара.
Җирлек Башлыгы федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары,
ҽлеге Устав, Җирлек Советы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн үзенең
вҽкалҽтлҽре кысаларында җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽр һҽм фелераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ җирле үзидарҽ органнарына
бирелгҽн аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру белҽн бҽйле Җирлекнең
Башкарма комитеты карарларын, шулай ук Җирлек Башкарма комитеты эшен
оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча Җирлек Башкарма комитеты карарларын чыгара.
80 статья. Җирлек бшакарма комитеты хокукый актлары
1. Җирлек Башлыгы федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары,
ҽлеге Устав, Җирлек Советы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн үзенең
вҽкалҽтлҽре кысаларында җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽр һҽм фелераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ Җирлек җирле үзидарҽ
органнарына бирелгҽн аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру белҽн бҽйле
Җирлекнең башкарма комитеты карарларын, шулай ук Җирлек башкарма комитеты
эшен оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча Җирлек Башкарма комитеты карарларын чыгара.
2. Башкарма комитет карарлары һҽм ҽмерлҽре имзаланган көннҽн үз көченҽ
керҽлҽр, ҽгҽр дҽ башка тҽртип законнар, ҽлеге Устав яки ҽлеге карар (ҽмер) белҽн
билгелҽнмҽгҽн булса.
81 статья. Муниципаль хокукый актларының бастырып чыгару,
халыкка җиткерҥ һҽм гамҽлгҽ керҥ тҽртибе
1. Җирлек Советы карарлары, карар белҽн башкасы билгелҽнмҽгҽн булса,
Җирлек Башлыгы аларга кул куйгач, 10 көн узганнан соң үз көченҽ керҽ.
Җирлек Советының салым һҽм җыемлар турындагы норматив хокукый
актлары Россия Федерациясе Салым кодексы нигезендҽ үз көченҽ керҽ.
Җирлек Советының Җирлек Уставын кабул итү һҽм ҽлеге Уставка
үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турындагы карары федераль законнарда, ҽлеге
Уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үз көченҽ керҽ.
2. Җирлек Башлыгының, җирле үзидарҽ органының башка вазыйфаи
затларының хокукый актлары, ҽлеге актлар белҽн башкасы каралмаса, аларга кул
куелган көннҽн үз көченҽ керҽ.
3.
Муниципаль
берҽмлеклҽр
аларның
оештыручысы
булган
организациялҽрнең хокукый статусын билгелҽүче,
кеше һҽм гражданин
хокукларына, ирегенҽ һҽм бурычларына кагылышлы муниципаль норматив хокукый

актлар, шулай ук җирле үзидарҽ органнары арасында төзелгҽн килешүлҽр аларны
Җирлекнең торак пунктлары территорисяендҽ махсус мҽгълүмати стендларда
(Коркачык тимер юл разъезды поселыгы, Гагарин урамы, 7 йортта) урнаштырып яки
Биектау муниципаль районының рҽсми сайтында “Интернет” мҽгълүматтелекоммуникациялҽр челтҽрендҽ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча
рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгарганнан соң (халыкка җиткерелгҽннҽн соң) үз көченҽ
керҽ.
4. Һҽр муниципаль хокукый актның реквизитлары булырга тиеш: исеме, кул
кую көне (Җирлек Советы кабул иткҽн хокук актларына – Җирлек Советы кабул
иткҽн көн), теркҽү номеры, хокук актына кул куйган дҽүлҽт хезмҽтендҽге затның
исеме, мөһер.
5. Җирлек Советының, федераль законнар белҽн аларны тарату чиклҽнгҽн
муниципаль норматив хокукый актлардан кала, Җирлек Советы, Җирлек Башлыгы
тарафыннан кабул ителгҽн Җирлек бюджеты турындагы карары, аның үтҽлеше
турында хисабы, җирле салым һҽм җыемнарны билгелҽү турында карар, Җирлек
Советы Регламентын кабул итү турында, башка норматив хокукый актлар, кул
куелганнан соң җиде көн эчендҽ рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга (халыкка
җиткерелергҽ) тиеш.
6. Рҽсми рҽвештҽ, муниципаль сайлаулар уздыру, җирле референдумны
билгелҽү турында, Җирлек Советы депутатын кире кайтару турында, Җирлек
чиклҽрен үзгҽртү һҽм үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре турында, Җирлек Башлыгын һҽм
аның урынбасарын сайлау турында, һҽм закон нигезендҽ башка
норматив
булмаган хокукый актлар мҽҗбүри рҽвештҽ бастырылып чыгарылыргага (халыкка
җиткерелергҽ) тиеш.
7. Норматив булмаган муниципаль хокукый актлар, законнарга һҽм ҽлеге
Устав нигезендҽ рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгару (халыкка җиткерелү) мөһим
булмаганлыктан, аны чыгарган Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт
хезмҽтендҽге затлар чыгарган карар буенча бастырылып (халыкка җиткерелҽ)
чыгарыла ала.
8. Бастырылып чыкканда (халыкка җиткерелгҽндҽ) муниципаль хокукый
актның ревизитлары күрсҽтелҽ.
Муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка җиткерү)
түбҽндҽгелҽр ярдҽмендҽ тормышка ашырыла:
- хокукый акт текстын яки хокукый акт проектын Биектау муниципаль
районының рҽсми сайтында “Интернет” мҽгълүмат-телекоммуникациялҽр
челтҽрендҽ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча урнаштыру;
- хокукый акт текстын Җирлек торак пунктлары территориясендҽге
мҽгълүмати стендларда урнаштыру. Күрсҽтелгҽн стендларның саны һҽм аларның
урнашкан урыны Җирлек Советы тарафыннан раслана һҽм Җирлек халкы
муниципаль хокукый акт тексты белҽн бернинди тоткарлыксыз таныша алу
мөмкинлеген тҽэмин итҽргҽ тиеш;
- хокукый акт текстын Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми
порталында http://pravo.tatarstan.ru/ адресы буенча урнаштыру.
9. Муниципаль
хокукый актны бастырып чыгарганда (халыкка
җиткерелгҽндҽ) басма мҽгълүмат чарасының чыгу вакыты күрсҽтелергҽ яисҽ
билгееле актның халыкка җиткерелгҽн датасы турында мҽгълүмат булырга тиеш,

алар актныңҗибҽрелҽ башлау датасы яки мҽгълүмат стендларында урнаштырылган
көн белҽн тҽңгҽл килергҽ тиеш.
10. Муниципаль норматив хокукый актлар, шул исҽптҽн җирле референдумда
(гражданнар җыенында) кабул ителгҽн хокукый актлар карарлары итеп
рҽсмилҽштерелгҽн җирле үзидарҽ органнарының хокук актлары Татарстан
Республикасы законы билгелҽгҽн тҽртиптҽ оештыру һҽм алып бару Татарстан
Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары тарафыннан тормышка ашырылган
Татарстан Республикасы норматив хокук актларының регистрына кертелергҽ тиеш.

82 статья. Муниципаль хокукый актларны юкка чыгару һҽм аларны
гамҽлдҽн чыгару
1. Муниципаль хокукый актлар гамҽлдҽн чыгарылырга яки аның йогынтысы
җирле үзидарҽ органнары яки билгеле муниципаль хокукый акт кабул иткҽн
(бастырып чыгарган) җирлек җирле үзидарҽ органнары вазыйфаи затлары
тарафыннан туктатыларга мөмкин, ҽлеге органнар яки билгеле вазыйфалар
гадилҽштерелсҽ яки күрсҽтелгҽн органнар яки вазыйфаи затларның вҽкалҽтлҽре
исемлеге үзгҽрсҽ - муниципаль хокукый актны гамҽлдҽн чыгару яки туктатылу
вакытына вҽкалҽтлҽренҽ билгеле муниципаль хокукый акт кабул итү (бастырып
чыгару), җирле үзидарҽ органнары яки җирлек җирле үзидарҽ органнары вазыйфаи
затлары, шулай ук суд тҽртибендҽ; федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы
законнары тарафыннан җирле үзидарҽ органнары белҽн аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашыруны тҽртипкҽ салу өлешендҽ – Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимияте
вҽкиллекле органы (Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте вҽкиллекле органы).
Норматив характерда булмаган муниципаль хокукый актларның тҽэсире аны
кабул иткҽн җирле үзидарҽ органнары яки җирлек җирле үзидарҽ органнары
вазыйфаи затлары тарафыннан эшмҽкҽрлҽр хокукларын яклау буенча вҽкил турында
Россия Федерациясе законы нигезендҽ бирелгҽн, Россия Федерациясе Президенты
каршындагы эшмҽкҽрлҽр хокукларын яклау буенча тулы вҽкалҽтле Вҽкил
боерыкларын алган очракта туктатыла. Җирлек яки җирлек җирле үзидарҽ
органнары вазыйфаи затлары алынган боерыкны үтҽү турында Россия Федерациясе
Президенты каршындагы эшмҽкҽрлҽр хокукларын яклау буенча тулы вҽкалҽтле
Вҽкилгҽ өч көн сроктан да ким булмаган вакыт аралыгында хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
2. Суд карары нигезендҽ Татарстан Республикасының муниципаль
берҽмлекнең статусын билгелҽү турында яңа законны кабул иткҽнче Татарстан
Республикасының муниципаль берҽмлекнең статусын билгелҽү турында законын
гамҽлдҽ түгел дип тану күрсҽтелгҽн муниципаль берҽмлекнең муниципаль хокукый
актларын суд карары үз көченҽ кергҽнче кабул ителгҽн яки ҽлеге муниципаль
хокукый актларны юкка чыгару суд тҽртибендҽ гамҽлдҽ түгел дип тану өчен җирлек
була алмый.
XIII бҥлек. ҖИРЛЕКНЕҢ ИКЪТИСАДИ НИГЕЗЕ
83 статья. Җирлекнең муниципаль милке

1. Җирлекнең җирле үзидарҽсе икътисади нигезен җирлекнең муниципаль
милкендҽ булган милек, җирлек бюджеты чаралары, шулай ук җирлекнең милки
хокуклары тҽшкил итҽ.
2. Җирлек милкендҽ булырга мөмкин:
1) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн җирлекнең
җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрен чишү өчен урнаштырылган милек;
2) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белҽн җирлекнең
җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен башкаруга
бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне чишү өчен милек, шулай ук җирлекнең җирле үзидарҽ
органнарына
“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясы 4 бүлеге белҽн тапшырылган аерым вҽкалҽтлҽрне башкаруга
бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне чишү өчен каралган милек;
3) Совет норматив актлары белҽн билгелҽнгҽн җирле үзидарҽ органнары,
җирлекнең җирле үзидарҽ органнары вазыйфаи затлары, муниципаль хезмҽткҽрлҽр,
җирлекнең муниципаль предприятие һҽм учреждение эшчелҽре эшчҽнлеген тҽэмин
итү өчен тҽгаенлҽнгҽн милек;
4) федераль законнар белҽн җирлекнең җирле үзидарҽ органнарына карар
кабул итү хокукы тапшырылган җирле ҽһҽмияткҽ ия булмаган мҽсьҽлҽлҽрне чишү
өчен милек;
5) “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы 3
бүлеге нигезендҽ җирлекнең җирле ҽһҽмияткҽ ия булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү өчен
милек, шулай ук күрсҽтелгҽн Федераль законның 17 статьясы 1 һҽм 1.1 бүлеклҽре
белҽн җирле ҽһҽмияткҽ ия булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү вҽкалҽтлҽрне тормышка
ашыру өчен каралган милек.
3. Ҽлеге статьяның 2 бүлеге талҽплҽренҽ туры килмҽгҽн милеккҽ җирлекнең
милек хокуклары килеп чыгу очрагында, милек кабат профильлҽшҽ (милекнең
максатчан эшкҽ билгелҽнүе үзгҽртелҽ) яки читлҽштерелҽ. Милекне читлҽштерү
тҽртибе һҽм сроклары федераль законнар белҽн билгелҽнҽ.
84 статья. Җирлекнең муниципаль милкенҽ ия булу, куллану һҽм идарҽ
итҥ
1. Җирле үзидарҽ органнары Җирлек исеменннҽн Россия Федерациясендҽ
Конституциясе, федераль законнар, һҽм башка алар билгелҽгҽн тҽртиптҽ Җирлек
җирле үзидарҽ органнары норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
мөстҽкыйль рҽвештҽ муниципаль милек белҽн кулланалар һҽм идарҽ итҽлҽр.
2. Җирлекнең муниципаль милкен приватизациялҽү тҽртибе һҽм шартлары
федераль законнар нигезендҽ Совет карары белҽн билгелҽнҽлҽр.
.
3. Җирлекнең муниципаль милкен кулланудан һҽм приватизациялҽүдҽн кергҽн
керем җирлек бюджетына керҽлҽр.
4. Җирле үзидарҽ органнары муниципаль милекне физик һҽм юридик затларга,
Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимияте органнарына (Татарстан Республикасы
дҽүлҽт хакимияте органнарына) һҽм башка муниципаль берҽмлек җирле үзидарҽ

органнарына вакытлыча яки даими куллануга бирҽ ала, читлҽштерҽ ала, федераль
законнар белҽн бҽйле рҽвештҽ башка төр килешүлҽр төзи ала.
5. Җирле үзидарҽ органнары Россия Федерациясе Хөкүмҽте, башкарма
хакимиятнең федераль органы вҽкалҽт биргҽн тҽртиптҽ муниципаль милек реестры
алып бара.
85 статья. Муниципаль предприятие, учреждение һҽм хуҗалык
җҽмгыятьлҽре
1. Җирлек муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр төзергҽ, үзгҽртеп
корырга һҽм бетерергҽ, хуҗалык җҽмгыятьлҽре, шул исҽптҽн җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле
муниципальара хуҗалык җҽмгыятьлҽре дҽ булдыруда катнашырга мөмкин.
Муниципаль предприятиелҽргҽ һҽм учреждениелҽргҽ карата гамҽлгҽ куючы
функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен җирле үзидарҽнең вҽкалҽтле органнары гамҽлгҽ
ашыра.
2.
Җирле
үзидарҽ
органнары
муниципаль
предприятиелҽр
һҽм
учреждениелҽрнең эшчҽнлек максатларын, шартларын һҽм тҽртибен билгели,
алалрның уставларын раслый.
3. Җирле үзидарҽнең вҽкалҽтле органнары муниципаль предприятиелҽр һҽм
учреждениелҽрнең җитҽкчелҽрен законнар нигезендҽ вазыйфага билгели һҽм
вазыйфасыннан азат итҽ, ҽлеге статья белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аларның
эшчҽнлеге турында хисаплар тыңлый.
Җирлекнең муниципаль унитар предприятие һҽм учреждение җитҽкчелҽре
вазыйфага килешү нигезендҽ, Россия Федерациясе хезмҽт турында законнары һҽм
җирлекнең җирле үзидарҽ органнары норматив хокукый актлары нигезендҽ
билгелҽнҽлҽр.
4. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары муниципаль берҽмлек исеменнҽн
җирлекнең муниципаль казна учреждение вазыйфалары буенча субсидар рҽвештҽ
җавап бирҽлҽр һҽм федераль законнарда каралган тҽртиптҽ тормышка ашыруны
тҽэмин итҽлҽр.
5. Җирлекнең муниципаль учреждениелҽре җирле үзидарҽ органнарына җирле
үзидарҽ органнары белҽн ачыкланган һҽм башкарма хакимиятнең федераль органы
белҽн билгелҽгҽн гомуми талҽплҽр буенча үзлҽренең эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре турында
һҽм аларга беркетелгҽн җирлекнең муниципаль милкен куллану буенча хисап
тҽкъдим итҽлҽр, бюджет, салымнар, иминият, валюта, банк эшчҽнлеге өлкҽлҽрендҽ
дҽүлҽт сҽясҽте һҽм норматив-хокукый көйлҽүне эшлҽп чыгару буенча функциялҽре
тормышка ашыралар.
Җирлекнең муниципаль предприятиелҽре хисап периоды тҽмамланганнан соң
җирлекнең җирле үзидарҽ органына хисапчы хисабы һҽм җирле үзидарҽ органы
тарафыннан исемлеге билгелҽнгҽн башка төр документлар тҽкъдим итҽ.
6. Муниципаль предпритие һҽм учреждение җитҽкчелҽре җирлек Советы
алдында үзлҽренең эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре турында елга бер мҽртҽбҽдҽн дҽ ким
булмаган күлҽмдҽ хисап тоталар.
7. Җирле үзидарҽ органы талҽбе буенча муниципаль предпритие һҽм
учреждение җитҽкчелҽре ел саен еллык хисап тҽкъдим иткҽн вакытта муниципаль

предпритие һҽм учреждениенең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре турында
аңлатма язуы тҽкъдим итҽргҽ тиеш.
8. Вакыт-вакыт мҽҗбүри тҽкъдим ителҽ торган еллык хисаптан кала,
муниципаль предпритие һҽм учреждение җитҽкчелҽре алар җитҽклҽгҽн муниципаль
предпритие һҽм учреждение эшчҽнлеге турнда җирлек җирле үзидарҽ органнары
соравы буенча, ҽлеге сорауларда күрсҽтелгҽн күлҽмдҽ һҽм срокларда мҽгълүмат
бирергҽ тиешле.
Җирле үзидарҽнең вҽкиллекле органы тарафыннан билгелҽнгҽн муниципаль
предпритиенең хисапчы хисабы ел саен бҽйсез аудитор тарафыннан аудитор
тикшерүе узарга тиешле.
Муниципаль предпритие һҽм учреждение җитҽкчелҽре тҽкъдим ител торган
хисапның дөреслеге һҽм вакытында тапшырылуы өчен шҽхси җаваплылык
йөртҽлҽр.
86 статья. Җирлекнең
җирле ҥзидарҽ органнарының муниципаль
милектҽ булмаган муниципаль предприятие, учреждение һҽм оешмалар белҽн
мҿнҽсҽбҽтлҽре
Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының муниципаль милектҽ булмаган
муниципаль предприятие, учреждение һҽм оешмалар белҽн, шулай ук физик затлар
белҽн мөнҽсҽбҽтлҽре, законнар белҽн башкасы билгелҽнмҽгҽн булса, килешү
нигезендҽ төзелҽ.
XIV бҥлек. ҖИРЛЕКНЕҢ ФИНАНС НИГЕЗЕ
87 статья. Җирлек бюджеты
1. Җирлекнең үз бюджеты бар.
2. Җирлек бюджеты Җирлек Советы муниципаль норматив хокукый акты
формасында эшлҽнҽ һҽм раслана.
3. Җирлек бюджетында җирле үзидарҽ органнарының Җирлек өчен ҽһҽмиятле
булган мҽсьҽлҽлҽрне чишү буенча вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыруга юнҽлтелгҽн
чыгымнары аерым күздҽ тотыла, һҽм Татарстан Республикасы кануннары һҽм
федераль законнар белҽн аларга тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен
җирлекнең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан тормышка ашыруны тҽэмин итү
өчен бирелгҽн субвенциялҽре, шулай ук күрсҽтелгҽн керемнҽр һҽм субвенциялҽр
хисабына тормышка ашырылган Җирлек бюджетының тиешле чыгымнары аерым
күрсҽтелҽ.
4. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары федераль законнар һҽм аларга туры
китереп кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары
билгелҽгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт хакимиятенең федераль органнарына һҽм (яки)
Татарстан Республикасы дҽүлҽт органнарына Җирлек бюджеты үтҽлеше турында
хисап тапшыралар.
88 статья. Җирлектҽ бюджет процессы
1. Җирлек бюджеты проектын төзү һҽм карау, Җирлек бюджетын раслау һҽм
үтҽү һҽм аның үтҽлешен контрольдҽ тоту, Җирлек бюджетын үтҽү турында хисапны

раслау, Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан мөстҽкыйль рҽвештҽ
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, федераль законнар һҽм алар тарафыннан
кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Бюджет кодексы нигезендҽ тормышка
ашырылалар.
2. Җирлек бюджеты проекты, Җирлек бюджетын раслау турында Җирлек
Советы карары, аның үтҽлеше турында еллык хисап, Җирлек бюджетының үтҽлеше
барышы турында квартал хисабы һҽм җирле үзидарҽ органнары муниципаль
хезмҽткҽрлҽренең, муниципаль учреждение эшчелҽренең саны турында, аларны
тотуга киткҽн факттагы чыгымнарын күрсҽткҽн мҽгълүмат
Җирлек торак
пунктлары территориясендҽ урнашкан махсус мҽгълүмат стендларында яки Биектау
муниципаль
районының
рҽсми
сайтында
“Интернет”
мҽгълүматтелекоммуникациялҽр челтҽрендҽ http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча
рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш.
3. Җирлек Советының җирле салымнар турында муниципаль норматив
хокукый актларына үзгҽрешлҽр кертү турында муниципаль норматив хокукый
актлары, Җирлек Советының Россия Федерациясе бюджет системасының бюджет
чыгымнарын үзгҽртүгҽ китерүче бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга салучы
алдагы финанс елында һҽм планлы вакыт эчендҽ үз көченҽ керүче муниципаль
норматив хокукый актлар, алдагы финанс елында һҽм планлы вакыт эчендҽ үз
көченҽ керүче муниципаль норматив хокукый актларны Җирлек Советына керткҽн
көнгҽ кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш.
4. Җирлек бюджеты проекты өч елга төзелҽ һҽм раслана (алдагы финанс
елында һҽм планлы чорга).
5. Алдагы финанс елында һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты проекты
Җирлекнең иҗтимагый-икътисади үсешен фаразлауга таянып ,Җирлекнең чыгым
йөклҽмҽлҽрен финанс тормышка ашыру нигезендҽ төзелҽ.
6. Алдагы финанс елында һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты проекты
Җирлек Башкарма комитеты билгелҽгҽн Россия Федерациясе Бюджет кодексы,
аның талҽплҽрен үтҽп кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм
ҽлеге Уставка туры китерелгҽн тҽртиптҽ һҽм вакытта төзелҽ.
7. Алдагы финанс елында һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты проектын төзү
түбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнҽ:
- Россия Федерациясендҽ бюджет сҽясҽтен билгелҽүче (бюджет сҽясҽтенҽ
талҽплҽр) Россия Федерациясе Президентының Россия Федерациясе Федераль
Җыенына мөрҽҗҽгате нигезлҽмҽлҽре;
- Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дҽүлҽт
Советына юлламасы;
- бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре;
- социаль-икътисади үсеше турында фаразлау (прогноз);
- озак срокка бюджет фаразлавы (бюджет проекты фаразы, бюджет фаразы
үзгҽрүе);
- муниципаль программалар (муниципаль программалар проектлары,
муниципаль программалар проектлары үзгҽрүе).
8. Алдагы финанс елында һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты турында
карарда Россия Федерациясе Бюджет кодексы, федераль законнар һҽм алар
тарафыннан кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм Җирлек

Советы муниципаль хокук актлары (бюджет турында карардан кала) билгелҽгҽн
тҽртиптҽ, бюджетның керемнҽренең төп күлҽме, чыгымнарының төп күлҽме,
бюджет дефициты, шулай ук башка күрсҽткечлҽр бюджетның төп тасвирламасы
булырга тиеш.
9. Җирлек бюджеты турында карар белҽн расланалар:
- Җирлек бюджеты керемнҽренең төп администраторлары исемлеге;
- Җирлек бюджеты дефицитын финанслау чыганакларының
төп
администраторлары исемлеге;
- алдагы финанс елында һҽм планлы чорга бюджет чыгымнарын
классификациялҽүнең чыгымнары төрлҽрен бүлеклҽр, бүлекчҽлҽр, максатчан
статьялар, төркемнҽр (төркемнҽр һҽм төркемчҽлҽр) арасында, яисҽ чыгым төрлҽрен
бүлеклҽр, бүлекчҽлҽр, максатчан статьялар (муниицпаль программалар һҽм
эшчҽнлекнең програмалы булмаган юнҽлешлҽре), төркемнҽр (төркемнҽр һҽм
төркемчҽлҽр) һҽм (яки) максатчан статьялар (муниицпаль программалар һҽм
эшчҽнлекнең програмалы булмаган юнҽлешлҽре), төркемнҽр (төркемнҽр һҽм
төркемчҽлҽр) буенча ассигнациялҽнгҽн бюджет акчасын бүлү, шулай ук Россия
Федерациясенең Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы,
Җирлек Советы муниципаль хокукый акты нигезендҽ билгелҽнгҽн очракларда
бюджет чыгымнарын классификациялҽүнең чыгымнары төрлҽрен бүлеклҽр һҽм
бүлекчҽлҽр арасында бүлү;
- алдагы финанс елында һҽм планлы чорга бюджет чыгымнарының ведомство
структурасы;
- гавами норматив йөклҽмҽлҽрне башкару өчен юнҽлдерелҽ торган бюджет
ассигнованиелҽренең гомуми күлҽме;
- алдагы финанс елында һҽм планлы чорда Россия Федерациясенең бюджет
системасының башка бюджетлардан алынган һҽм (яки) башка бюджетларга
бирелгҽн бюджетара трансфертлар күлҽме;
- Җирлек бюджетының шартлы раслана торган (расланган) чыгымнарының
гомуми күлҽме планлы чорның беренче елына Җирлек бюджеты чыгымнарының
гомуми күлҽменең 2,5 проценттан ким булмаган күлҽмдҽ (Россия Федерациясенең
бюджет системасының башка бюджетлардан алынган бюджетара трансфертлар
хисабыннан каралган, тиешле максатларга каралган бюджет чыгымнарын исҽпкҽ
алмаганда), планлы чорның икенче елына Җирлек бюджеты чыгымнарының
гомуми күлҽменең 5 проценттан ким булмаган күлҽмдҽ (Россия Федерациясенең
бюджет системасының башка бюджетлардан алынган бюджетара трансфертлар
хисабыннан каралган, тиешле максатларга каралган бюджет чыгымнарын исҽпкҽ
алмаганда);
- алдагы финанс елына һҽм планлы чорга бюджет дефицитын финанслау
чыганаклары;
- алдагы финанс елыннан соң килгҽн һҽм планлы чор елыннан соңгы елның 1
нче гыйнварына муниципаль эчке бурычның югары чиге, шул исҽптҽн муниципаль
гарантиялҽр буенча бурычның югары чиген күрсҽтеп;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, алар тарафыннан кабул ителгҽн
Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм Җирлек Советы муниципаль хокук
актлары нигезендҽ билгелҽнгҽн Җирлек бюджетының башка күрсҽткечлҽре.

10. Алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты турында карар
проекты планлы чорның расланган бюджетының планлы параметрларын үзгҽртү
юлы белҽн һҽм планлы чорга бюджет проектының икенче елы параметрларын
аларга өстҽү юлы белҽн раслана.
Алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты турында карар
проекты планлы чорның расланган бюджет күрсҽткечлҽренҽ ачыклык кертҽ һҽм
планлы чорга төзелүче бюджетның икенче елы күрсҽткечлҽрен раслый.
11. Алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты турында карар
проекты белҽн беррҽттҽн Җирлек Советына тҽкъдим ителҽ:
- алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек бюджет һҽм салым
сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре;
- ҽлеге финанс елының узган вакыты буенча Җирлекнең иҗтимагый –
икътисадый үсешенең якынча нҽтиҗҽлҽре һҽм Җирлекнең
иҗтимагый –
икътисадый үсешенең шушы финанс елына көтелгҽн нҽтиҗҽлҽре;
- чираттагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлекнең иҗтимагый –
икътисадый үсеше турында алдан ҽйтү;
- алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлекнең бюджетының төп
тасвирламаларына(керемнҽрнең гомуми күлҽме, чыгымнарның гомуми күлҽме,
бюджет кытлыгы) фараз;
- Җирлек бюджеты проектына аңлатма язуы;
- бюджетара трансфертларны бүлү методикалары (методика проектлары) һҽм
исҽп-хисаплары;
- алдагы финанс елыннан соң килүче елның 1 нче гыйнварына һҽм планлы
чорның һҽрбер елына муниципаль бурычның өске чиге;
- агымдагы финанс елына бюджетның көтелгҽн үтҽлешен бҽялҽү;
- Җирлек Советы, суд системасы органнары, Җирлекнең Ревизия комиссиясе
тҽкъдим иткҽн Җирлекнең Башкарма комитеты белҽн күрсҽтелгҽн бюджет
сметаларына карата
килешмҽүчҽнлеклҽр килеп чыккан очракта күрсҽтелгҽн
органнарның бюджет сметасы проектлары;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, алар тарафыннан кабул ителгҽн
Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ билгелҽнгҽн
башка документлар һҽм материаллар.
Муниципаль программалар һҽм программадан тыш эшчҽнлек юнҽлешлҽре
буенча
ассигновать ителгҽн бюджет акчасын бүлү бюджеты турында карар
расланган очракта бюджет турында карар проектына муниципаль программаларның
паспортлары тҽкъдим ителҽ (күрсҽтелгҽн паспортларга үзгҽрешлҽр проектлары).
Бюджет турында карарда ассигнациялҽнҽ торган бюджет акчасын бюджет
чыгымнары классификациясе бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре буенча бүлү кушымтасы
булмаган очракта,
бюджет чыгымнары классификациясе бүлеклҽре һҽм
бүлекчҽлҽре буенча бюджет акчасын бүлү буенча кушымта Җирлек бюджеты
турында карар проектының аңлатма язуының тҽкъдимнҽр өлешенҽ кертелҽ.
12. Алдагы финанс елына һҽм планлы чорга Җирлек бюджеты проектын төзү
Россия Федерациясе Бюджет кодексына, федераль законнарга, аларга туры китереп
кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм Татарстан
Республикасы законнары
нигезендҽ, Җирлек Башкарма комитеты тарафыннан
тормышка ашырыла.

13. Җирлек Башкарма комитеты алдагы финанс елына һҽм планлы чорга
Җирлек бюджеты турында карар проектын шушы елның 15нче ноябреннҽн дҽ соңга
калмыйча Җирлек Советы карап чыгуына кертҽ.
14. Алдагы финанс елына һҽм планлы чорга, Җирлек Советы муниципаль
норматив хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн, Җирлек бюджеты турында карар
проектын карап чыгу һҽм аны раслау тҽртибе, ҽлеге проектны карап чыгу һҽм аны
раслауны, алдагы финанс елының 1 нче гыйнварына кадҽр һҽм планлы чоры
башланганчы тҽэмин итергҽ тиеш, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 184.1
статьясы нигезендҽ,
күрсҽтелгҽн карар белҽн күрсҽткечлҽрне һҽм
характеристикаларны раслау күздҽ тотыла.
15. Җирлек бюджеты турында карар, Россия Федерациясе Бюджет кодексы
һҽм (яки) Җирлек бюджеты турында карар белҽн башкасы каралмаган булса, 1 нче
гыйнвардан үз көченҽ керҽ һҽм финанс елының 31 нче декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ
була.
Җирлек бюджеты турында карар билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кул куелганнан соң 10
көн эчендҽ рҽсми рҽвештҽ бастырылып чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш.
16. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары Җирлек бюджетының
баланслылыгын
һҽм федераль законнар һҽм
Татарстан Республикасының
законнары билгелҽгҽн бюджет хокукый мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга салу буенча,
бюджет процессын тормышка ашыру буенча, кытлык күлҽме, муниципаль
бурычның күлҽме һҽм структурасы, Җирлекнең бюджет йөклҽмҽлҽрен үтҽүне
тҽэмин итҽ.
17. Җирлек бюджеты керемнҽре Россия Федерациясе бюджет законнары,
салымнар һҽм җыемнар турында законнар һҽм башка мҽҗбүри түлҽүлҽр турында
законнар нигезендҽ формалаша.
18. Җирлек бюджеты чыгымнары Россия Федерациясе Бюджет кодексында
каралган формаларда тормышка ашырыла.
19. Җирлек бюджеты чыгымнарын тормышка ашыру, федераль законнар һҽм
Татарстан Республикасының законнары билгелҽгҽн очраклардан кала, дҽүлҽт
хакимиятенең федераль органнары вҽкалҽтлҽрен, Татарстан Республикасы дҽүлҽт
хакимияте органнарын финанслауга рөхсҽт ителми.
20. Муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽре
Россия
Федерациясе Бюджет кодексына туры китереп тормышка ашырыла.
89 статья. Җирлекнең муниципаль ихтыяҗларын тҽэмин итҥ ҿчен сатып
алулар
1. Муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, хезмҽт, ярдҽм сатып
алу дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларын тҽэмин итү өчен товарлар, хезмҽт, ярдҽм
сатып алу өлкҽсендҽ контракт системасы турындагы Россия Федерациясе законы
нигезендҽ башкарыла.
2. Муниципаль ихтыяҗларын тҽэмин итү өчен товарлар, хезмҽт, ярдҽм сатып
алу Җирлек бюджеты чаралары хисабына башкарыла.
90 статья. Җирлек гражданнарының ҥзара салым акчасы
1. Гражданнарның үзара салым чаралары аерым бер урын өчен ҽһҽмияте
булган мҽсьҽлҽлҽрне чишүне тормышка ашыру өчен гражданнарның бер тапкыр

түлҽве. Гражданнарның үзара салым тҽртибендҽ түлҽүлҽрнең күлҽме, алар өчен
түлҽү күлҽме киметелгҽн, Җирлек (җирлек составына кергҽн торак пункты)
гражданнарның (җирлек составына кергҽн торак пункты) гомуми санының 30
процентыннан артып китмҽгҽн аерым гражданнар категорясеннҽн кала, Җирлекнең
һҽр гражданины өчен тигез күлҽмдҽ билгелҽнҽ.
2. Ҽлеге статьяның 1 пунктында күрсҽтелгҽн гражданнарның бер тапкыр
түлҽүлҽрен кертү һҽм куллану мҽсьҽлҽлҽре җирле референдумда, ҽ “Россия
Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары турында”,
2003 ел, 6 нчы октябрь, 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1 статьясы 1 өлеше
4.1 пунты белҽн каралган очракта, гражданнар җыенында хҽл ителҽ.
91 статья. Җирлекнең муниципаль бурыч алуы (муниципаль бурыч)
1. Җирлек Җирлек бюджетын финанслау һҽм бурыч йөклҽмҽлҽрен бетерү
максатыннан, федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, муниципаль эчке
бурыч алуны тормышка ашырырга хокуклы.
Муниципаль бурыч алулар дигҽндҽ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ, Җирлек исеменнҽн эчке базарда урнаштырылган Россия
Федерациясе валютасында кыйммҽтле кҽгазьлҽр чыгару юлы белҽн, Россия
Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирле бюджетка
керүче муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽре китереп чыгаручы кредитлар юлы белҽн
тормышка ашырылган муниципаль бурыч алулар санала.
2. Муниципаль берҽмлек исеменнҽн муниципаль бурыч алуларны тормышка
ашыру хокукы Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ
Җирлек Башкарма комитетына тиешле.
92 статья. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше
1. Җирлек бюджеты үтҽлеше Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ
башкарыла.
2. Җирлек бюджеты үтҽлеше касса бердҽйлеге һҽм ведомство карамагында
булган чыгымнар нигезендҽ башкарыла.
3. Җирлек бюджеты үтҽлешенҽ касса хезмҽте күрсҽтү, Җирлек бюджеты
акчаларын алучыларның шҽхси исҽп-хисап ачу һҽм алып бару Татарстан
Республикасы һҽм Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алып
барыла.
4. Җирлек бюджеты үтҽлеше җыелма бюджет язмасы һҽм Җирлекнең касса
планы нигезендҽ оештырыла.
93 статья. Бюджет хисабы. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында еллык
хисап
1. Җирлекнең бюджет хисабы еллык булып тора.
2. Җирлекнең бюджет хисабы бюджет чараларының тиешле төп
администраторларының җыелма бюджет хисабы нигезендҽ Җирлекнең Башкарма
комитеты тарафыннан төзелҽ.
3. Җирлек бюджетының үтҽлүе турында еллык хисап Җирлек Советы карары
белҽн расланырга тиеш.

4. Җирлек Советына тҽкъдим иткҽнче, Җирлек бюджетының үтүлүе турында
еллык хисап төп администраторларының тышкы бюджет хисабын һҽм Җирлек
бюджетының үтҽлеше турында еллык хисабына йомгак ясауны үз эченҽ алган
тышкы тикшерү узарга тиеш.
Җирлек бюджетының үтүлүе турында еллык хисапны тышкы тикшерү, Россия
Федерациясе Бюджет кодексы, федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн
үзенчҽлеклҽрне тотып, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы талҽплҽрен үтҽп,
Җирлек Советы раслаган муниципаль норматив хокукый акт билгелҽгҽн тҽртиптҽ,
Җирлекнең Ревизия комиссиясе тарафыннан тормышка ашырыла.
5. Җирлекнең Башкарма комитеты аңа нҽтиҗҽ ҽзерлҽү өчен Җирлек
бюджетының үтүлүе турында хисапны шушы елның 1 апреленнҽн дҽ соңга
калмыйча тапшыра. Җирлек бюджетының үтҽлүе турында еллык хисапка нҽтиҗҽ
ҽзерлҽү төп администраторларының бюджет акчаларын еллык бюджетын тышкы
тикшерүе мҽгълүматлары нигезендҽ 1 айдан артмаган вакыт эчендҽ үткҽрелҽ.
6. Җирлек бюджетының үтҽлеше турында еллык хисапка йомгак Җирлекнең
Ревизия комиссиясе тарафыннан, Җирлек Советына, бер үк вакытта Җирлекнең
Башкарма комитетына юнҽлтелеп, тҽкъдим ителҽ.
7. Җирлекнең Башкарма комитеты ел саен агымдагы елның 1 маеннан да соңга
калмыйча Җирлек Советының карар проекты кушымтасы белҽн хисап финанс елы
өчен Җирлек бюджетының үтүлүе турында, Җирлек бюджетының үтҽлүе турында
башка бюджет хисабы һҽм Россия Федерациясе Бюджет законнары белҽн каралган
башка документларны Җирлек Советына тапшыра.
8. Җирлек бюджетының үтҽлеше турында еллык хисапны карап чыгу
нҽтиҗҽлҽре буенча Җирлек Советы Җирлек бюджетының үтҽлеше турында еллык
хисапны раслау турында яки кире кагу турында карар кабул итҽ.
Җирлек бюджетының үтҽлеше турында еллык хисапны Җирлек Советы кире
каккан очракта, мҽгълүматларның тулы булмаган яки дөрес булмаган фактларын
бетерү өчен һҽм 1 айдан да соңга калмыйча кабат тапшыру өчен кире кайтарыла.
9. Җирлек бюджетының үтҽлеше турында карар белҽн Җирлек бюджетының
гомуми керемнҽре, чыгымнары һҽм кытлык күлҽмен күрсҽтеп, хисап финанс елы
өчен Җирлек бюджетының үтҽлеше турында хисабы раслана.
Җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык хисапны раслау турында Җирлек
Советының карарына аерым кушымталар белҽн түбҽндҽге күрсҽткечлҽр раслана:
- бюджет керемнҽренең классификация кодлары буенча Җирлекнең бюджет
керемнҽре
- бюджет чыгымнарының классификация кодлары буенча
Җирлекнең
бюджет чыгымнары;
- бюджет
чыгымнарының классификациясенең бүлеклҽре һҽм кече
бүлекчҽлҽре буенча Җирлекнең бюджет чыгымнары;
- бюджетларның
кытлыгын финанслау чыганакларын
классификация
кодлары буенча Җирлекнең бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары.
Җирлек бюджеты үтҽлеше турында карар белҽн Россия Федерациясе Бюджет
кодексы, аның нигезендҽ кабул ителҽ торган Татарстан Республикасы Бюджет
кодексы, Җирлек бюджеты үтҽлеше турында карар өчен Җирлек Советының
муниципаль хокукый акты нигезендҽ билгелҽнгҽн башка күрсшткечлҽр раслана.

94 статья. Муниципаль финанс контроле
1. Муниципаль финанс контроле Россия Федерациясе бюджет законын һҽм
башка бюджет хокук бозуларын җайга салучы норматив хокукый актларны үтҽүне
тҽэмин итү максатыннан тормышка ашырыла.
Муниципаль финанс контроле эчке һҽм тышкы, алдагы һҽм аннан соңгы була
ала.
2. Бюджет хокук бозулар өлкҽсендҽ тышкы муниципаль финанс контроле
Җирлекнең Ревизия комиссиясе контроль эшчҽнлеге булып тора.
3. Бюджет хокук бозулар өлкҽсендҽ эчке
муниципаль финанс контроле
Җирлекнең Башкарма комитеты органы контроль эшчҽнлеге булып тора.
4. Алдагы муниципаль финанс контроле Җирлек бюджет үтҽлгҽн вакытта
бюджет бозылуларын кисҽтү һҽм булдырмый калу максатыннан тормышка
ашырыла.
5. Аннан соңгы муниципаль финанс контроле, аларның үтҽлеше, хисап һҽм
хисапның законлы икҽнен билгелҽү максатыннан, Җирлек бюджет үтҽлеше
нҽтиҗҽлҽре буенча тормышка ашырыла.
95 статья. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында хисапны ҽзерлҽҥ, карау һҽм
раслау
1. Җирлек бюджетын үтҽү турында хисап (алга таба – хисап) Советның
муниципаль хокукый акты формасында эшлҽнелҽ һҽм раслана.
2. Җирлекнең бюджет хисабы җирлекнең финанс органы тарафыннан бюджет
чаралары билгеле баш администраторларының бюджет хисабы җыелмасы нигезендҽ
төзелҽ.
Хисап Җирлек Советына башкарма комитет тарафыннан, Совет муниципаль
хокукый акт проекты рҽвешендҽ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн
каралган документлар һҽм материаллар белҽн агымдагы елның 1 нче маеннан да
соңга калмыйча тҽкъдим ителҽлҽр.
3. Хисапны карый башлаганчы хисапны тышкы тикшерү уздырыла.
4. Хисап Совет тарафыннан билгелҽнҽ торган гавами тыңлауларга кертелҽ.
5. Совет хисап буенча карарны хисапны тикшерү нҽтиҗҽлҽрен алганнан һҽм
хисапны гавами тыңлауларда караганнан соң карар кабле итҽ.
6. Хисапны карау нҽтиҗҽлҽре буенча Совет Җирлек бюджеты үтҽлеше
турында карарны раслау яисҽ кире кагу турында карар кабул итҽ.
Совет тарафыннан җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык хисапны кире
каккан очракта, ул дөреслеккҽ туры килмҽгҽн яки тулы булмаган мҽгълүматлар булу
фактларын бетерү һҽм кабат кертелү өчен бер айдан да артмаган срокка кире
кайтара.
7. Финансовый орган Поселения представляет бюджетную отчетность в
финансовый орган муниципального образования Высокогорского муниципального
района. Җирлекнең финанс органы бюджет хисабын Биектау муниципаль районы
муниципаль берҽмлеге финанс органына тапшыра.
96 статья. Муниципаль бурыч белҽн идарҽ итҥ
1. Муниципаль ҽҗҽт белҽн идарҽ итүне җирлекнең башкарма комитеты
тормышка ашыра.

2. Муниципаль ҽҗҽт белҽн идарҽ итү Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 107 һҽм 111 Муниципаль ҽҗҽт белҽн идарҽ статьяларында билгелҽнгҽн
талҽплҽр нигезендҽ тормышка ашырыла.
Ҽгҽр дҽ җирле бюджет үтҽлгҽндҽ Россия Федерациясе Бюджет кодексының
107 һҽм 111 статьяларында билгелҽнгҽн актык (чик) билгелҽр бозылса җирлекнең
җирле үзидарҽ органы вҽкиллекле органы яңа бурыч йөклҽмҽлҽре кабул итҽргҽ
хокукы юк, муниципаль ҽҗҽтне реструктуризациялҽү максатыннан билгеле бурыч
йөклҽмҽлҽрен алу очракларынна кала.
Совет җирлек бюджеты карарын кабул итү этабында һҽм җирлекнең финанс
органы җирлек бюджетын төзү һҽм үтҽү этабында, шулай ук муниципаль ҽҗҽт белҽн
идарҽ итү барышында үзенең компетенциялҽре кысаларында күрсҽтелгҽн
чиклҽүлҽрне үтҽүне тҽэмин итҽргҽ тиешле.
3. Җирлекнең финанс органы Россия Федерациясе Бюджет кодексы
тарафыннан билгелҽнгҽн мҽгълүматлар кергҽн, шулай ук составы, муниципаль
ҽҗҽт китабына кертелү тҽртибе һҽм сроклары җирле үзидарҽ органы тарафыннан
билгелҽнгҽн башка төр мҽгълүмат булган муниципаль ҽҗҽт китабын алып бара.
XV бҥлек. УСТАВНЫ КАБУЛ ИТҤ. ҼЛЕГЕ УСТАВКА ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ
ҾСТҼМҼЛҼР КЕРТҤ
97 статья. Устав проектын ҽзерлҽҥ тҽртибе, ҽлеге Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм
ҿстҽмҽлҽр кертҥ
1. Устав проекты, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында
Җирлек Советы карар проекты Җирлек Советына Җирлек Советы депутатлары,
Җирлек Башлыгы, иҗтимагый территориаль үзидарҽ органнары, гражданнарның
инициатив төркемнҽре тарафыннан кертелергҽ мөмкин.
2. Җирлек Уставы проектын, бу Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында карар
проектын ҽзерлҽү өчен Җирлек Советы карары белҽн махсус комиссия төзелҽ ала.
Ҽлеге комиссия эшендҽ катнашу өчен Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте
органнары белгечлҽре, экспертлар чакырыла ала.
3. Устав проектын, Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында Җирлек Советы карар
проекты, аларны Устав проектын кабул итү турында мҽсьҽлҽ каралган көнгҽ кадҽр,
Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр керткҽнчегҽ кадҽр 30 көннҽн дҽ соңга калмыйча,
Җирлек Советы билгелҽгҽн тҽртиптҽ, Устав проекты буенча тҽкъдимнҽрне,
гражданнарның аны тикшергҽндҽ катнашу тҽртибен исҽпкҽ алып рҽсми рҽвештҽ
Җирлек торак пунктлары территориясендҽ урнашкан мҽгълүмати стендларда
(Коркачык тимер юл разъезды поселыгы, Гагарин урамы, 7 йортта) яки Биектау
муниципаль
районының
рҽсми
сайтында
“Интернет”
мҽгълүматтелекоммуникациялҽр челтҽрендҽ
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы
буенча бастырылып чыгарга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш. Уставка үзгҽрешлҽр һҽм
өстҽмҽлҽр кертү турында Җирлек Советы карары проекты буенча тҽкъдимнҽрне
исҽпкҽ алу тҽртибен, шулай ук гражданнарның аны тикшергҽндҽ катнашу тҽртибен,
Уставка Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан
Республикасы Конституциясе, яки Татарстан Республикасы законнары
нигезлҽмҽлҽренҽ туры китереп, ҽлеге норматив хокукый актлар нигезендҽ

үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертелгҽн очракта рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгару
(халыкка җиткерү) талҽп ителми.
4. Җирлек Уставы проекты, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү
турында Җирлек Советының карары буенча Җирлек Советында каралу алдыннан
ҽлеге Устав нигезендҽ халык алдында тыңлаулар үткҽрелҽ, Уставка Россия
Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы
Конституциясе, яки Татарстан Республикасы законнары нигезлҽмҽлҽренҽ туры
китереп, ҽлеге норматив хокукый актлар нигезендҽ үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр
кертелгҽн очрактан кала.
98 статья. Уставны кабул итҥ тҽртибе, ҽлеге Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм
ҿстҽмҽлҽр кертҥ
1. Устав проектын, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында
карар проектын карау Җирлек Советы тарафыннан, Җирлек Советы Регламенты
белҽн туры китереп икедҽн дҽ ким булмаган укылышта тормышка ашыра.
2. Устав проектын, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында
карар проектын кабул иткҽннҽн соң, беренче укылышта ҽлеге проект Җирлек
Башлыгы тарафыннан төзҽтмҽлҽр кертү өчен Җирлек Советы депутатларына, башка
хокук чыгару инициативасы субъектларына җибҽрелҽ.
3. Устав проектын, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында
карар проекты Җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн санының өчтҽн ике
өлешендҽге тавыш белҽн кабул ителҽ.
4. Уставны федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белҽн
тҽңгҽл китерү ҽлеге закон актлары белҽн билгелҽнгҽн срокларда тормышка
ашырыла. Ҽгҽр дҽ федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белҽн
күрсҽтелгҽн срок булмаса, Җирлек Уставын федераль законнар, Татарстан
Республикасы законнары белҽн тҽңгҽл китерү билгеле федераль законнар, Татарстан
Республикасы законнары үз көченҽ керү датасын, Уставка үзгҽрешлҽр һҽм
өстҽмҽлҽр кертү турында муниипаль хокукый акт проектын гавами тыңлауларда
фикер алышуны һҽм рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгаруны (халыкка җиткерү), аның
буенча гражданнарның тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алуны, Җирлек Советы
утырышларының периодиклыгын, ҽлеге муниципаль актны рҽсми рҽвештҽ
бастырып чыгару (халыкка җиткерү) дҽүлҽт теркҽве срокларын исҽпкҽ алып
билгелҽнҽ, һҽм, кагыйдҽ буларак алты айдан да күбрҽк срокта була алмый.
99 статья. Уставның, ҽлеге Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ
турында карарның ҥз кҿченҽ керҥ тҽртибе
1. Устав, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында карар
Җирлек Советы карары кабул ителгҽннҽн соң, Җирлек башлыгы тарафыннан,
федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт теркҽве узу өчен муниципаль
бермҽлеклҽрнең уставларын теркҽү өлкҽсендҽ ҽкалҽтле федераль башкарма
хакимият органының территориаль органына җибҽрелҽлҽр.
2. Устав, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында карар, алар
дҽүлҽт теркҽве узганнан соң, Җирлек Советы карары Җирлек торак пунктлары
территориясендҽ урнашкан мҽгълүмати стендларда (Коркачык тимер юл разъезды
поселыгы, Гагарин урамы, 7 йортта) яки Биектау муниципаль районының рҽсми

сайтында “Интернет” мҽгълүмат-телекоммуникациялҽр челтҽрендҽ http://vysokayagora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча, шулай ук Россия Юстиция министрлыгының
«Россия Федерациясендҽ норматив хокукый актлар» порталында (http://pravominjust.ru, http://право-минюст.рф, челтҽр басмасы сыйфатында теркҽү: Эл № ФС7772471 от 05.03.2018) рҽсми рҽвештҽ бастырылып чыгарга (халыкка җиткерелергҽ)
тиеш һҽм рҽсми рҽвештҽ бастырылып чыгарганнан соң (халыкка җиткерелгҽннҽн
соң) үз көченҽ керҽлҽр.
Җирле үзидарҽ органнары арасында төзелгҽн муниципаль хокукый актны яки
килешүне рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгару дип, билгеле муниципаль берҽмлектҽ
таратыла торган, аның тулы текстын периодик басмада беренче тапкыр бастырып
чыгару санала.
Муниципаль хокукый актны яки килешүне рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгару
(халыкка җиткерү) өчен җирле үзидарҽ органнары челтҽрле басма да кулланырга
мөмкин. Муниципаль хокукый актның яки килешүнең тулы текстын рҽсми челтҽрле
басмада бастырып чыгарган (халыкка җиткергҽн) очракта, андагы зур күлҽмдҽге
график һҽм таблицалы кушымталарны периодик басмада бастырмаска мөмкин.
3. Уставка, җирле үзидарҽ органнары структурасын үзгҽртүче кертелгҽн
үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр, җирле үзидарҽ органнары арасында вҽкалҽтлҽрне
чиклҽүлҽр (Уставны федераль законнарга туры китерү, вҽкалҽтлҽр, вҽкалҽтлеклҽр
вакыты, Җирлек Башлыгын һҽм җирле үзидарҽнең башка вазыйфаи затларын
сайлау тҽртибеннҽн кала) үзгҽртүче Җирлек Уставына керткҽн үзгҽрешлҽр, Җирлек
Уставына ҽлеге үзгҽрешлҽрне һҽм өстҽмҽлҽрне кертү турында муниципаль хокук
актын кабул иткҽн Җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакыты чыкканнан соң көченҽ
керҽ.
4. Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр муниципаль хокукый акт белҽн кертелҽ
һҽм түбҽндҽгечҽ рҽсмилҽштерелҽ:
1) Җирлек Башлыгы белҽн имзаланган Җирлек Советы карары;
2) Җирлек Советы кабул иткҽн һҽм Җирлек Башлыгы имзалаган аерым
норматив хокукый акт белҽн. Бу очракта ҽлеге норматив хокукый актта Җирлек
Советының аны кабул итү турында реквизитлары куела. Җирлек Советының
мондый карарына җирлек Уставына кертелүче үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр көченҽ
керү турында күчеш нигезлҽмҽлҽре һҽм нормалары куелу рөхсҽт ителми.
5. Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында муниципаль хокукый акт
белҽн Уставны яңа редакциядҽ бҽян итү рөхсҽт ителми. Бу очракта яңа Устав кабул
ителҽ, ҽ элек гамҽлдҽ булган Устав һҽм аңа үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү
турында муниципаль хокукый актлар яңа Устав үз көченҽ кергҽннҽн соң үз көчен
югалткан булып санала.

