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Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл ж;ирлеге
Советыньщ «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл
жирлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында»
карары проекты хакында

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц Пимэр авыл щирлеге
уставын «Коррупциягэ карты керэш турында Россия Федерациясе законнарын
камиллэштеру максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына
узгэрешлэр керту хакында» 2019 елныц 16 декабрендэге 432-ФЗ номерлы Федераль
законына, «Коррупциягэ карты керэш турында» Федераль законный 12.1
статьясына узгэрешлэр керту хакында» 2020 елныц 24 апрелендэге 143-ФЗ номерлы
Федераль законына, «Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр
керту турында» 2020 елныц 24 апрелендэге 148-ФЗ номерлы федераль законына
туры китеру максатларында, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы
Пимэр авыл щирлеге Уставыньщ 86, 87, 88 статьялары нигезендэ Татарстан
Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл и<ирлеге Советы карар
кабул итте:
1. «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц Пимэр авыл
щирлеге уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында» Татарстан
Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл щирлеге Советы карарын
беренче укылышта кабул итэргэ Ьэм 1 нче кушымта нигезендэ аны гавами
тьщлауларга чыгарырга.
2. Тубэндэгелэрне расларга:
- Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц Пимэр авыл
щирлеге Советыньщ «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц
Пимэр авыл жирлеге уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында» карары
преекты буенча гражданнар тэкъдимнэрен исэпкэ алу тэртибен, 2 нче кушымта
нигезендэ;
3. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль райены Пимэр авыл щирлеге
Севетыныц 2020 елньщ 2 июленэ «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль
районы Пимэр авыл щирлеге Уставына узгэрешлэр йэм естэмэлэр керту турында»
карары преекты буенча гавами тыцлаулар билгелэргэ.
Авыл мэдэният йортыныц тамаша залын халык алдында тьщлаулар уткэру
урыны итеп: Татарстан Республикасы, Питрэч райены, Пимэр авылы, Севет урамы,
25айорт, 14.00 сэг. билгелэргэ.

4. «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц Пимэр авыл
жирлеге уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында» Татарстан
Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге Советыньщ
тубэндэге составта карары проекты буенча тэкъдимнэрне исэпкэ алу,
гомумилэштеру Ьэм карау буенча эш теркеме тозергэ:
- Гыйматдинов Рэмис Рэшит улы - Татарстан Республикасы Питрэч
муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге башлыгы, эшче торкем рэисе;
- Хэбибуллина Гелсинэ Мансур кызы - Татарстан Республикасы Питрэч
муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге Советы депутаты, эшче торкем эгъзасы;
- Идрисов Илгизэр Ильяс улы - Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль
районы Пимэр авыл жирлеге Советы депутаты, эшче торкем эгъзасы.
5. Эшче торкемгэ «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц
Пимэр авыл жирлеге уставына узгэрешлэр Ьэм остэмэлэр керту турында» Татарстан
Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге Советы карары
проектын, гавами тыцлауларда эйтелгэн тэкъдимнэрне исэпкэ алып Ьэм аныц
турында фикер алышу барышында кергэн тэкъдимнэрне исэпкэ алып, икенче
укылышта кабул иту очен Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц
Пимэр авыл жирлеге советын карауга керту турында» Татарстан Республикасы
Питрэч муниципаль районы Советы карары проектын эшлэп бетерергэ.
6. Пимэр авыл жирлегенец мэгълумат стендларында бастырып чыгарырга
(халыкка житкерергэ), шулай ук Татарстан Республикасыныц хокукый
мэгълуматныц рэсми порталында fwww.pravo.tatarstan.ru) Ьэм Питрэч муниципаль
районыныц рэсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) урнаштыру (элеге карарны
бастырып чыгару (халыкка житкеру).
7. Элеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн уз коченэ керэ.
8. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны уз остемдэ калдырам.

Питрэч муниципаль районыныц
Пимэр авыл жирлеге башлыгы

Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл
жирлеге Советы карарына 1 нче кушымта
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Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы
Пимэр авыл жирлеге Советыныц__________________ утырышы
Пимэр авыл жирлеге Советы карары
2020 ел

№

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге
Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц Пимэр авыл жирлеге
уставын «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законга туры
китеру максатларында, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр
авыл жирлеге уставыныц 86, 87, 88 статьялары нигезендэ Татарстан Республикасы
Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге Советы карар кабул итте:
1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге
Советыныц 2015 елныц 15 июнендэге 17 номерлы карары (Советныц 2016 елныц 5
февралендэге 31/2, 2017 елныц 30 гыйнварындагы 56 номерлы, 2017 елныц 2
октябрендэге 74, 2018 елныц 29 гыйнварындагы 83, 2018 елныц 16 июлендэге 100,
2019 елныц 28 мартындагы 120, 2019 елныц 28 октябрендэге 134 номерлы
карарлары белэн кертелгэн узгэрепзлэр белэн) белэн расланган Татарстан
Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге Уставына
узгэрешлэр кертергэ.
2. Элеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэулэт теркэве очен
жибэрергэ.
3. Пимэр авыл жирлегенец мэгълумат стендларында халыкка житкерергэ,
шулай ук Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълуматныц рэсми порталында
fwww.pravo.tatarstan.m) Ьэм Питрэч муниципаль районыныц рэсми сайтында
(www.pestreci.tatarstan.ru) урнаштырырга.
4. Элеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн уз коченэ керэ.
5. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны уз естемдэ калдырам.

Питрэч муниципаль районыныц
Пимэр авыл жирлеге башлыгы

Р.Р. Гыйматдинов

Кушымта
Питрэч муниципаль районы Пимэр
авыл жирлеге Советы карарьша
________________ №___

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц Пимэр авыл ж;ирлеге
уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр
1.
«Ж^ирлек Советы депутаты статусы» 30 статьясын яца редакциядэ бэян
итэргэ:
«30 статья. Ж^ирлек Советы депутаты, жирле узидарэнец сайланулы
органы эгъзасы, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты статусы
1. Ж^ирлек Советы депутатына, жирле узидарэнец сайланулы органы
эгъзасына, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи затына уз вэкалэтлэрен
тоткарлыксыз гамэлгэ ашыру очен шартлар тээмин ителэ.
2. Дирлек Советы депутаты, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы,
жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты вэкалэтлэре чоры Татарстан
Республикасы Законы нигезендэ Ж^ирлек уставы белэн билгелэнэ Ьэм кимендэ ике
Ьэм биш елдан артыграк була алмый.
Ж^ирлек Советы депутаты, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы
вэкалэтлэре сайланганнан соц башлана Ьэм яца чакырылыш жирле узидарэнец
сайланулы органы эшли башлаганнан бирле туктатыла.
Ж^ирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты вэкалэтлэре уз вазыйфасына
кергэн кеннэн башлана Ьэм яца сайланган жирле узидарэнец вазыйфаи заты уз
вазыйфасына кергэн кендэ туктатыла.
3. Ж^ирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи затлары уз вэкалэтлэрен «Россия
Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында»
2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законы Ьэм Ж^ирлек уставы
нигезендэ даими нигездэ гамэлгэ ашырырга момкин.
Ж^ирлек Советы депутатлары уз вэкалэтлэрен, кагыйдэ буларак, даими
рэвештэ башкармый.
Ж^ирлек Советыныц билгелэнгэн саныннан кимендэ 10 процент депутат даими
нигездэ ЭШЛИ ала.
Y3 вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру очен Ж^ирлек Советы депутатына даими
нигездэ эш урынын (вазыйфасын) саклап калу гарантиялэнэ, аныц дэвамлылыгы
Татарстан Республикасы законы нигезендэ Ж^ирлек уставында билгелэнэ Ьэм тулаем
ал ганда аена ике Ьэм аннан да кубрэк эш коне була алмый.
4. Ж^ирлек Советы депутаты, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы,
жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты даими нигездэ уз вэкалэтлэрен гамэлгэ
ашыра алмый:
1) дэулэт хакимияте органнарында Ьэм жирле узидарэ органнарында башка
вазыйфалар билэргэ;
2) шэхсэн яисэ ышанычлы затлар аша эшкуарлык эшчэнлеге белэн
шегыльлэнергэ;

3) укытучы, фэнни Ьэм башка иж;ат эшчэнлегеннан тыш, башка тулэуле
эшчэнлек белэн шегыльлэнергэ. Шул ук вакытта укытучылар, фэнни Ьэм башка
ижади эшчэнлек бары тик чит дэулэтлэр, халыкара Ьэм чит ил оешмалары, чит ил
гражданнары Ьэм гражданлыгы булмаган затлар акчалары исэбеннэн генэ
финанслана алмый, эгэр Россия Федерациясенец халыкара шартнамэлэрендэ, Россия
Федерациясе законнарында яисэ чит дэулэтлэрнец дэулэт органнары, халыкара яисэ
чит ил оешмалары белэн федераль дэулэт хакимияте органнарыньщ узара нигезендэ
килешулэрдэ башкасы каралмаган булса;
4) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, дэулэт хакимияте
органнарында Ьэм ж;ирле узидарэ органнарында еченче затларньщ ышанычлы яисэ
эшлэре буенча башка вэкиллэр булырга;
5) хезмэт эшчэнлеге ечен генэ билгелэнгэн мэгълуматны, матди-техник,
финанс Ьэм мэгълумати тээмин иту чараларын хезмэткэ карамаган максатларда
файдаланырга;
6) Дирлек башлыгы вазыйфасын билэуче зат буларак бастырып чыгарылган
Ьэм чыгыш ясаган ечен гонорарлар алырга;
7) Россия Федерациясе законнарында каралмаган хезмэт (вазыйфаи)
бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ акчалата Ьэм башка булэклэулэр (ссудалар,
акчалата Ьэм бутэн терле булэклэулэр, хезмэтлэр, куцел ачу, ял иту, транспорт
чыгымнары ечен тулэу) Ьэм физик Ьэм юридик затлардан булэклэр алырга.
Беркетмэ чараларына, хезмэт командировкаларына Ьэм башка рэсми чараларга
бэйле рэвештэ алынган булэклэр Ж^ирлек милке дин таныла Ьэм акт буенча тиешле
муниципаль органга тапшырыла. Беркетмэ чарасына, хезмэт командировкасына Ьэм
башка рэсми чарага бэйле рэвештэ алынган булэкне тапшырган ж;ирлек башлыгы
вазыйфасын билэгэн зат аны Россия Федерациясе норматив хокукый актларында
билгелэнгэн тэртиптэ сатып алырга мемкин;
8) билгелэнгэн тэртипкэ карамастан чит дэулэтлэрнец, халыкара
оешмаларныц, сэяси партиялэрнец, бутэн иж;тимагый берлэшмэлэрнец Ьэм башка
оешмаларныц мактаулы Ьэм махсус исемнэрен, булэклэрен Ьэм бутэн мактау
билгелэрен (фэн Ьэм спорт елкэлэреннэн тыш) кабул итэргэ;
9) физик Ьэм юридик затлар акчалары исэбеннэн, Россия Федерациясе
законнары нигезендэ башкарыла торган хезмэт командировкаларыннан тыш, Россия
Федерациясе дэулэт органнары, Россия Федерациясе субъектларыныц дэулэт
органнары, Россия Федерациясе субъектларыныц дэулэт органнары яисэ
муниципаль органнар белэн чит дэулэтлэрнец дэулэт яисэ муниципаль органнары,
халыкара яисэ чит ил оешмалары белэн килешулэр буенча Россия Федерациясе
чиклэреннэн хезмэт командировкаларына киту;
10) Россрш Федерациясенец халыкара шартнамэсендэ яисэ Россия
Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, идарэ органнары,
попечительлэр яисэ кузэту советлары, коммерциячел булмаган хекумэтнеке
булмаган чит ил оешмалары Ьэм Россия Федерациясе территориясендэ аларныц
структур булекчэлэре составына керергэ;
11) хезмэт бурычларын утэугэ бэйле булмаган максатларда федераль закон
нигезендэ хезмэт бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ мэгълум булган, чиклэнгэн
мэгълуматтан файдалануга кертелгэн белешмэлэрне фаш итэргэ яисэ кулланырга;

12)
коммерция яисэ коммерциягэ карамаган оешма белэн идарэ итудэ
катнашу, тубэндэге очраклардан тыш:
а) сэяси партия, Ьенэри берлек органы, шул исэптэн ж;ирле узидарэ органында,
жирлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел профсоюз
оешмасыныц сайлау органы тарафыннан тулэусез идарэдэ катнашу, башка
ижтимагый оешманыц, торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц, кучемсез
милек милекчелэр ширкэтенец гомуми ж;ыелышында (конференция) катнашу;
б) коммерциягэ карамаган оешма идарэсендэ (сэяси партия идарэсендэ,
Ьенэри берлек органында, шул исэптэн жирле узидарэ органында, муниципаль
берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз
оешмасыныц сайланулы органы тарафыннан катнагиудан, башка ижтимагый
оешманьщ, торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц, кучемсез мелкэт
милекчелэре ширкэтлэренец съездында (конференциясендэ) яисэ гомуми
жыелышында катнашудан тыш) катнашу, «Татарстан Республикасында жирле
узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы белэн билгелэнгэн тэртиптэ Татарстан Республикасы
Президентына алдан хэбэр итеп;
в) Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэре Советында, муниципаль
берэмлеклэрнец башка берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларныц идарэ органнарында
Поселения мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тапшыру;
г) !Я(ирлек муниципаль хокукый актлар нигезендэ идарэ органнарында Ьэм
ревизия комиссиясендэ урнашкан оешма, гамэлгэ куючы (катнашучы) булып
торучы (акционер) гражданнарныц мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ курсэтуне,
оешманы гамэлгэ куючыныц вэкалэтлэре турында жирлек исеменнэн гамэлгэ
ашыру тэртибен яисэ муниципаль милектэге акциялэр (устав капиталындагы
елешлэр) белэн идарэ иту тэртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар
нигезендэ тапшыру;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар.
4.1.
Ж^ирлек Советы депутаты, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы,
жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты «Коррупциягэ каршы корэш турында»
2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль закон йэм башка федераль
законнар белэн билгелэнгэн чиклэулэрне, тыюларны, бурычларны утэргэ тиеш.
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законда башкасы
каралмаган булса, Ж^ирлек Советы депутаты, жирле узидарэнец сайланулы органы
эгъзасы, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты вэкалэтлэре «Коррупциягэ
каршы корэш турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль
законда, «Дэулэт вазыйфаларын билэуче затлар Ьэм аларныц керемнэренэ башка
затлар чыгымнарыныц туры килуен тикшереп тору турында» 2012 елныц 3
декабрендэге 230-ФЗ номерлы, «Аерым категориядэге затларга Россия Федерациясе
территориясеннэн читтэ урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнэр) ачуны
Ьэм булдыруны, акчалар Ьэм кыйммэтле эйберлэр саклауны, чит ил финанс
инструментларына ия булуны Ьэм (яисэ) алардан файдалануны тыю турында» 2013
елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы законында билгелэнгэн чиклэулэрне, тыюларны,
бурычларны утэмэгэндэ вакытыннан алда туктатыла.

4.2. Дирлек Советы депутаты, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы,
жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты коррупциягэ карты тору турында
Россия Федерациясе законнары нигезендэ тапшырыла торган керемнэр, чыгымнар,
мелкэт Ьэм М0ЛК9ТИ характердагы йеклэмэлэр турында белешмэлэрнец дереслеген
Ьэм тулылыгын тикшеру Татарстан Республикасы Президенты карары буенча
Татарстан Республикасы законы бел эн билгелэнгэн тэртиптэ уздырыла.
4.3. Элеге статьяныц 4 елеше нигезендэ уткэрелгэн тикшеру нэтижэсендэ
«Коррупциягэ карты керэш турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы
Федераль законнар белэн билгелэнгэн чиклэулэрне, тыюларны, бурычларны утэмэу
фактлары ачыкланганда, «Дэулэт вазыйфаларын билэуче затлар йэм аларныц
керемнэренэ башка затлар чыгымнарыныц туры килуен тикшереп тору турында»
2012 елныц 3 декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль законнар белэн, «Аерым
категориядэге затларга Россия Федерациясе территориясеннэн читтэ урнашкан чит
ил банкларында счетлар (кертемнэр) ачуны Ьэм булдыруны, акчалар Ьэм кыйммэтле
эйберлэр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны Ьэм (яисэ) алардан
файдалануны тыю турында» 2013 елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы мэгълумат
чаралары, Татарстан Республикасы Президенты Дэулэт Советы депутаты, жирле
узидарэнец сайлацулы органы эгъзасы, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты
вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату яисэ курсэтелгэн затларга карата тиешле
карарны кабул итэргэ вэкалэтле жирле узидарэ органына яисэ судка башка
жаваплылык чаралары куллану турындагы гариза белэн мерэжэгать итэ.
4.31. Y3 керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы
йеклэмэлэре турында дерес булмаган яисэ тулы булмаган белешмэлэр тапшырган
жирле узидарэнец сайланулы органы депутатына, жирле узидарэнец сайланулы
вазыйфаи затына, шулай ук хатыныныц (иренец) Ьэм балигъ булмаган балаларыныц
керемнэре, чыгымнары, молкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында
белешмэлэр, эгэр элеге белешмэлэрне безып курсэту юкка гына булмаса, тубэндэге
жаваплылык чаралары кулланыла:
1) кисэту;
2) Ж^ирлек Советы депутаты, жирле узидарэнец сайлацулы органы эгъзасын
Ж^ирлек Советындагы вазыйфадан, жирле узидарэнец сайлацулы органыннан уз
вэкалэтлэре чоры тэмамланганчы Ж^ирлек Советында вазыйфа билэу хокукыннан
мэхрум итеп азат иту;
3) даими цигездэ вэкалэтлэрце гамэлгэ ашырудан ацыц вэкалэтлэре чоры
туктатылганчыга кадэр вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыру хокукыннан
мэхрум итеп азат иту;
4) Ж^ирлек Советында, жирле узидарэнец сайланулы органында аныц
вэкалэтлэре чоры туктатылганчы вазыйфаларны билэуне тыю;
5) вэкалэтлэрен аныц вэкалэтлэре чоры туктатылганчы даими нигездэ
башкаруны тыю.
4.32. Ж^ирлек Советы депутатына, жирле узидарэнец сайланулы органы
эгъзасына, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи затына элеге статьяныц 4.3-1
елешендэ курсэтелгэн жаваплылык чараларын куллану турында карар кабул иту
тэртибе Татарстан Республикасы законы нигезендэ муниципаль хокукый акт белэн
билгелэнэ.

4.4.
Муниципаль вазыйфаларны билэуче затлар тарафыннан тапшырылган
керемнэр, чыгымнар, мелкэт Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэр турында
белешмэлэр районный; «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэге
рэсми сайтында урнаштырыла Ьэм (яисэ) массакулэм мэгълумат чараларына
муниципаль хокукый актларда билгелэнгэн тэртиптэ бастырып чыгару ечен бирелэ.
5. Ж^ирлек Советы депутаты Ж^ирлек Советы тарафыннан раслана торган
депутат этикасы кагыйдэлэрен утэргэ тиеш, аларда шул исэптэн депутатныц
тубэндэге йеклэмэлэре булырга тиеш:
1)
шэхсэн яисэ аньщ якын туганнарына кагылышлы мэсьэлэлэрне хэл
иткэндэ ж;ирле узидарэ органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, муниципаль
хезмэткэрлэр Ьэм гражданнар эшчэнлегенэ йогынты ясау ечен депутат статусын
файдаланмау;
2)
депутат бурычларын объектив башкаруда шик тудырырлык уз-узецне
тотышыннан тыелырга, шулай ук аньщ абруена яисэ Совет абруена зыян китерергэ
сэлэтле конфликтлы хэллэрдэн качарга;
3)
мэнфэгатьлэр конфликты барлыкка килу куркынычы янаганда - шэхси
кызыксыну депутат бурычларын объектив утэугэ йогынты ясый торган яисэ
йогынты ясый ала торган вэзгыять, бу хакта Ж^ирлек Советына хэбэр итэргэ Ьэм
элеге конфликтны булдырмауга яисэ жайга салуга юнэлдерелгэн карарны утэргэ;
4) Ж^ирлек Советында билгелэнгэн халык алдында чыгыш ясау кагыйдэлэрен
утэргэ;
5) депутат белэн бэйле булмаган максатларда кулланмаска Ьэм таратырга
эшчэнлеге, федераль закон нигезендэ конфиденциалъ характердагы
белешмэлэргэ кертелгэн, депутат вазыйфаларын башкару белэн бэйле рэвештэ аца
билгеле булган белешмэлэр;
6) физик Ьэм юридик затлардан (булэклэр, акчалата булэк, ссудалар, хезмэт
курсэтулэр, куцел ачу, ял иту, транспорт чыгымнары Ьэм башка булэклэулэр) депутат
вазыйфаларын утэугэ бэйле рэвештэ акчалата булэк алмаска.
6. Ж^ирлек Советы депутатларыныц, ж;ирле узидарэнец сайланулы органнары
эгъзаларынъщ, ж;ирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи затларынъщ аларны ж;инаять
яисэ административ ж;аваплылыкка тартканда, аларны ж;инаятъ яисэ административ
ж;аваплылыкка тарткан, тоткарлау, кулга алу, тенту, copay алу, аларныц башка
ж;инаять-процессуаль Ьэм административ-процессуаль гамэллэренэ карата кылу
хокуклары гарантиялэре, шулай ук Ж^ирлек Советы депутатларына, ж;ирле
узидарэнец сайланулы органнары эгъзаларына, алар билэгэн торак Ьэм (яисэ) хезмэт
урыны, аларныц багажы, шэхси Ьэм хезмэт чаралары белэн шегыльлэнуче ж;ирле
узидарэнен сайланулы вазыйфаи затларына карата оператив-эзлэну чараларын
уткэргэндэ, алар кулындагы документлар белэн язышканда федераль законнар белэн
билгелэнэ.
7. Ж^ирлек Советы депутаты, ж;ирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы,
ж;ирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты эйтелгэн фикер, тавыш биргэндэ
белдерелгэн позиция ечен л^инаять яки административ ж;аваплылыкка тартыла
алмый Ьэм Дирлек Советы депутаты, ж;ирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы,
ж;ирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты статусына, шул исэптэн аларныц
вэкалэтлэре вакыты чыкканнан соц да, тиешле башка гамэллэр. Элеге нигезлэмэ

Ж^ирлек Советы депутаты, ж;ирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, ж;ирле
узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты тарафыннан халык алдында мыскыллаулар,
яла ягу яки Федераль закон белэн каралган башка хокук бозулар кертелгэн
очракларга кагылмый.
7.1. Ж^ирлек Советы депутаты, ж;ирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы,
ж;ирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты граждан, административ яки ж;инаять
эше буенча яклаучы яки вэкил (законны вэкиллек очракларыннан тыш) буларак яисэ
административ хокук бозу турында эш буенча катнаша алмый.».

Кушымта № 2
Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл ж;ирлеге
Советы карары белэн расланды
29 май, 2020 ел № 147

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл ж;ирлеге
Советыньщ «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл
жирлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында» гы карары проектына
карата гражданнарныц тэкъдимнэрен исэпкэ алу тэртибе Ьэм аныц турында фикер
алышуларда гражданнарныц катнашуы турында
1.
Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл ж;ирлеге
Советыньщ «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл
ж;ирлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында» гы карары проектына
тэкъдимнэр Пимэр авыл ж;ирлеге Советына: 422778, Татарстан Республикасы,
Питрэч районы, Пимэр авылы. Совет урамы, 34а йорт адресы буенча, кушымта итеп
бирелэ торган урнэктэ тезэтмэлэр таблицасы рэвешендэ язма рэвештэ кертелэ:
№
п/п

Пункт,
пунктча

Карар
проекты
тексты

Тезэтмэлэр Тезэтмэне
тексты
исэпкэ
алып,
преект
тексты

Тезэтмэ авторы (Ф.
И. О., адрес, эш, уку
урыны)

Тэкъдимнэр эш коннэрендэ 8.00 сэгатьтэн 17.00 сэгатькэ кадэр, авторныц
фамилиясен, исемен, этисенец туган елын, яшэу урынын курсэтеп, язма рэвештэ
кабул ителэ.
2.
Ачык тыцлауларда катнашу ечен гаризалар; 422778, Татарстан
Республикасы, Питрэч районы, Пимэр авылы. Совет урамы, 34а йорт адресы буенча,
шэхсэн кабул ителэ.
Гаризалар эш кеннэрендэ 8.00 дэн 17.00 гэ кадэр ачык тыцлаулар уткэру
датасына кадэр, 2 кеннэн дэ соцга калмыйча кабул ителэ.

Кушымта № 3
Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл ж;ирлеге
Советы карары белэн расланды
29 май, 2020 ел № 147

Пимэр авыл жирлеге Советыныц «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль
районы Пимэр авыл жирлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында»
карары проекты буенча ачык тыцлаулар уткэру тэртибе
1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц Пимэр авыл
жирлеге Советыныц «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц
Пимэр авыл жирлеге уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында» карары
проекты буенча гавами тыцлаулар Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль
районыныц Пимэр авыл жирлегендэ гавами тыцлауларны оештыру Ьэм уткэру
тэртибе турындагы нигезлэмэ нигезендэ уздырыла.
2. Уз тэкъдимнэрен аргументациялэу ечен чыгыш ясау хокукы белэн гавами
тыцлауларда катнашучылар булып гавами тыцлаулар уздыру датасына кадэр ике эш
коненнэн дэ соцга калмыйча язма заявкалар биргэн затлар тора. Шул ук вакытта
мондый тэкъдимнэр кабул итуне гамэлгэ ашыручы органга тэкъдимнэр кергэн кен
була
3. Гавами тыцлауларда халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка,
жирлекнец барлык кызыксынган кешелэре дэ катнаша ала.
4. Катнашучыларны теркэу гавами тыцлаулар башланганчы 30 минут кала
башлана.
5. Тыцлауларда Дирлек башлыгы, Ж^ирлек башлыгы урынбасары, авыл жирлеге
Башкарма комитеты Ж^итэкчесе, Ж^ирлек Башлыгы вэкалэтле башка затлар катнаша
ала.
6. Гавами тыцлаулар утырышта катнашучыларга фикер алышына торган
мэсьэлэнец асылы, тыцлаулар уздыру тэртибе турында хэбэр итэ торган рэиснец
кереш сузе белэн ачыла.
7. Беркетмэне рэсмилэштеру, кергэн тэкъдимнэрне, рэис тэкъдиме буенча
тэкъдимнэрне исэпкэ алу ечен гавами тыцлаулар сэркэтибе сайлана.
8. Чыгыш хокукы белэн гавами тыцлауларда катнашучылар гариза биру
вакытына бэйле рэвештэ чират тэртибендэ уз тэкъдимнэрен аргументациялэу ечен
чакырыла.
9. Чыгышларныц эзлеклелеге Бэм вакыты, карала торган мэсьэлэнец эчтэлеген,
гавами тыцлауларда катнашу ечен кергэн язма гаризаларныц санын Бэм башка
мэсьэлэлэрне исэпкэ алып, гавами тыцлаулар уздыру регламенты белэн билгелэнэ.
Рэислек итуче рехсэте белэн чыгыш ясау ечен вакыт озайтылырга мемкин.
10. Гавами тыцлауларда катнашучылар чыгыш тэмамланганнан сец, чыгыш
ясаучыларга рэислек итуче рехсэте белэн сораулар бирергэ хокуклы.
11. Гавами тыцлауларда рэислек итуче тыцлауларда тэнэфес, аларны башка
вакытта дэвам иту турында карар кабул итэргэ хекуклы.
12. Гавами тыцлаулар уздырганда тэртипне гавами тыцлауларда катнашу ечен
мэжбури шарт булып тора. Гавами тыцлауларында катнашучылар тыцлаулар

барышына тыкшынырга, аларны езэргэ Ьэм аларны уткэругэ комачауларга хокуклы
тугел.
13. Гавами тьщлаулар вакытында беркетмэ алып барыла. Гавами тьщлауларда
катнашучыларньщ барлык кисэтулэре Ьэм тэкъдимнэре сэркатипкэ язма рэвештэ
тапшырыла Ьэм гавами тьщлаулар беркетмэсенэ кушыла.
14. Мэжбури йомгаклау документы булып гавами тьщлаулар нэтиж;элэре
турында тэкъдимнэр тора, аларда курсэтелэ:
- гавами тыцлауларга чыгарыла торган сораулар (сораулар);
- гавами тьщлаулар уткэру инициаторы;
- гавами тыцлауларны билгелэу турында хокукый актныц датасы, номеры Ьэм
атамасы, шулай ук аны бастырып чыгару (халыкка щиткеру) датасы;
- гавами тьщлаулар уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны;
- гавами тьщлаулар уткэргэн эшче теркем;
- гавами тыцлауларда катнашучылар, шул исэптэн чыгыш ясау хокукына ия
булучылар турында мэгълумат;
- гавами тьщлауларда катнашучылар тарафыннан тошерелгэн тэкъдимнэр Ьэм
рекомендациялэрдэн тыш, ж;ирле эЬэмияттэге мэсьэлэне (мэсьэлэлэрне) хэл иту
буенча тэкъдимнэр Ьэм рекомендациялэрнец бердэм исемлеге;
- щирле эЬэмияттэге мэсьэлэне хэл итунец йомгаклау варианты;
- гавами тыцлауларда катнашучыларньщ тавыш биру нэтиж;элэре.
15. Гавами тыцлаулар нэтищэлэре турында рекомендациялэр, ачык тьщлаулар
уздырганнан соц биш кеннэн дэ соцга калмыйча, Питрэч муниципаль районыныц
рэсми сайтында рэсми басылып чыгарга Ьэм урнаштырылырга тиеш.
Йомгаклау документлары щирле узидарэ органнары ечен тэкъдим иту
характерында.
16. Гавами тьщлаулар уткэруне оештыру ягыннан тээмин иту Пимэр авыл
щирлеге башкарма комитеты тарафыннан башкарыла.

