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Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы
Кайбыч авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында карар
проекты хакында
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Кайбыч авыл җирлеге Советының
2015елның 1 июльдәге 1-61 номерлы карары белән кабул ителгән Татарстан
Республикасы Буа муниципаль районы авыл җирлеге муниципаль берәмлеге
Уставын гамәлдәге законнарга туры китерү максатларында, (Татарстан
Республикасы Буа муниципаль районы авыл җирлегенең 01.07.2016 № 15-1, 2017
елның 29 сентябрендәге 35-2 номерлы, 03.09.2018 № 55-1, 2019 елның 27
августындагы 66-1 номерлы карарлары редакциясендә), «Россия Федерациясендә
җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6
октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 статьясы, Татарстан
Республикасы Буа муниципаль районы Кайбыч муниципаль берәмлеге Уставының
86-88 статьялары нигезендә ТР Буа муниципаль районы Кайбыч авыл җирлеге
Советы
КАРАР БИРДЕ:

1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Кайбыч авыл
җирлеге муниципаль берәмлеге Уставына түбәндәге үзгәрешләрне һәм өстәмәләрне
кертергә:
1.1. 6 статья:
1 пунктның 13 пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«13) хуҗасыз хайваннар белән эш итү эшчәнлеген гамәлгә ашырганда
чаралар оештыру;»;
1.2. 22 статья:
1 пунктның 3 пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«3) авылара территориядә урнашкан торак пунктта яңа төзелгән җирлек
булдыру турында халык инициативасын күрсәтү максатларында, шулай ук яңа
төзелгән җирлектә, әгәр аның сайлау хокукына ия халкы саны 300 кешедән артмаса,
яңа төзелгән җирлекнең җирле үзидарә органнары структурасын билгеләү мәсьәләсе
буенча;»;

2 пунктны түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
2. Торак пунктта каралган гражданнарның җыены анда сайлау хокукына ия
торак пунктта яисә җирлектә яшәүчеләрнең яртысыннан күбрәге катнашканда
хокуклы. Торак пунктта әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия халыкның
яртысыннан артыгының (авыруы, башка шәһәрдә булуы) бер үк вакытта бергә булу
мөмкинлеге булмаган очракта, гражданнар җыены әлеге Устав нигезендә җирлекнең
торак пунктларында гражданнар җыенын әзерләү һәм уздыру тәртибе турындагы
нигезләмә белән расланган тәртиптә гражданнар җыенын уздыру турында карар
кабул ителгән көннән, бер айдан да артмаган срокта этаплап, уздырыла. Шул ук
вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдә катнашуның
алдагы этапларында катнашмыйлар. Гражданнар җыенының карары гражданнар
җыенында катнашучыларның яртысыннан артыгы аның өчен тавыш бирсә, кабул
ителгән дип санала.
1.3. 30 статья:
6 пунктның 3 абзацын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«Әлеге өлеш нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә, "Коррупциягә каршы
тору турында" 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон,
"Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының
аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3
декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "Аерым категорияләрдәге затларга
Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар
(кертемнәр) ачуны һәм аларны саклауны, чит ил финанс инструментларына ия
булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыю турында" 2013 елның 7 маендагы 79ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны,
бурычларны үтәмәү фактларын ачыклаганда, Татарстан Республикасы Президенты
(Татарстан Республикасы Премьер-министры) депутат, җирле үзидарәнең
сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты
вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә күрсәтелгән затларга карата тиешле
карар кабул итәргә вәкаләтле җирле үзидарә органына яисә судка башка
җаваплылык чарасын куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итә.»;
7 пунктны түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«7. Әгәр федераль конституция законнары яисә федераль законнар белән
башкасы билгеләнмәгән булса, муниципаль вазыйфаларны биләүче һәм даими
нигездә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы затлар түбәндәгеләргә хокуклы түгел:
1) җирле үзидарә органнарында башка вазыйфалар биләргә;
2) шәхсән яисә ышанычлы затлар аша эшкуарлык эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә;
3) укытучы, фәнни һәм башка иҗат эшчәнлегеннән тыш, башка түләүле
эшчәнлек белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылар, фәнни һәм башка
иҗади эшчәнлек бары тик чит дәүләтләр, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил
гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары исәбеннән генә
финанслана алмый, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәләрендә, Россия
Федерациясе законнарында яисә чит дәүләтләрнең дәүләт органнары, халыкара яисә
чит ил оешмалары белән федераль дәүләт хакимияте органнарының үзара нигезендә
килешүләрдә башкасы каралмаган булса;
4) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, дәүләт хакимияте
органнарында һәм җирле үзидарә органнарында өченче затларның ышанычлы яисә
эшләре буенча башка вәкилләр булырга;

5) хезмәт эшчәнлеге өчен генә билгеләнгән мәгълүматны, матди-техник,
финанс һәм мәгълүмати тәэмин итү чараларын хезмәткә карамаган максатларда
файдаланырга;
6) даими нигездә биләгән зат, муниципаль вазыйфа буларак бастырып
чыгарылган һәм чыгыш ясаган өчен гонорарлар алырга;
7) Россия Федерациясе законнарында каралмаган хезмәт (вазыйфаи)
бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләкләүләр (ссудалар, акчалата һәм башка
бүләкләүләр, хезмәтләр, күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары өчен түләү) һәм
физик һәм юридик затлардан бүләкләр алырга. Беркетмә чараларына, хезмәт
командировкаларына һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә алынган бүләкләр
муниципаль берәмлек мөлкәте дип таныла һәм акт буенча тиешле дәүләт яисә
муниципаль органга тапшырыла. Россия Федерациясе дәүләт вазыйфасын, Россия
Федерациясе субъекты дәүләт вазыйфасын, муниципаль берәмлек башлыгы
вазыйфасын, даими нигездә биләгән муниципаль вазыйфаны биләгән, беркетмә
чарасы белән, хезмәт командировкасы белән һәм башка рәсми чара белән алынган
бүләкне тапшырган зат аны Россия Федерациясе норматив хокукый актларында
билгеләнгән тәртиптә сатып алырга мөмкин;
8) билгеләнгән тәртипкә карамастан, чит дәүләтләрнең, халыкара
оешмаларның, сәяси партияләрнең, бүтән иҗтимагый берләшмәләрнең һәм башка
оешмаларның мактаулы һәм махсус исемнәрен, бүләкләрен һәм бүтән мактау
билгеләрен (фән һәм спорт өлкәләреннән тыш) кабул итәргә;
9) Россия Федерациясе дәүләт органнары, Россия Федерациясе
субъектларының дәүләт органнары яисә муниципаль органнарның чит дәүләтләрнең
дәүләт яки муниципаль органнары, халыкара яки чит ил оешмалары белән
килешүләре буенча, Россия Федерациясе законнары нигезендә гамәлгә ашырыла
торган хезмәт командировкаларыннан тыш, физик һәм юридик затлар акчалары
исәбеннән Россия Федерациясеннән читкә хезмәт командировкаларына чыгарга;
10) идарә органнары, попечительләр һәм күзәтчелек советлары, Россия
Федерациясе территориясендә эшләүче чит ил коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке
булмаган һәм аларның структур бүлекчәләре составына керергә, әгәр чит
дәүләтләрнең дәүләт органнары, халыкара яисә чит ил оешмалары белән Россия
Федерациясенең халыкара шартнамәләрендә, Россия Федерациясе законнарында
яисә дәүләт хакимиятенең федераль органнарының үзара нигезендә килешүләрдә
башкасы каралмаган булса;
11) хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле булмаган максатларда федераль закон
нигезендә хезмәт вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә аларга билгеле булган чикле
мәгълүматтан файдалануга кертелгән белешмәләрне фаш итәргә яисә кулланырга.»;
1.4. 33 статья:
24 пунктчаны үз көчен югалткан дип танырга;
24-31 пунктчаларының нумерациясен 24-30 дип санарга;
1.5. 43 статья:
5 пунктның 3 абзацын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«Әлеге өлеш нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә, "Коррупциягә каршы
тору турында" 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон,
"Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының
аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3
декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "Аерым категорияләрдәге затларга
Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар

(кертемнәр) ачуны һәм аларны саклауны, чит ил финанс инструментларына ия
булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыю турында" 2013 елның 7 маендагы 79ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны,
бурычларны үтәмәү фактларын ачыклаганда, Татарстан Республикасы Президенты
(Татарстан Республикасы Премьер-министры) депутат, җирле үзидарәнең
сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты
вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә күрсәтелгән затларга карата тиешле
карар кабул итәргә вәкаләтле җирле үзидарә органына яисә судка башка
җаваплылык чарасын куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итә.»;
түбәндәге редакциядә 7 пункт өстәргә:
«7. Җирлек башлыгы хокуксыз:
1) шәхсән яисә ышанычлы затлар аша эшкуарлык эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә;
2) коммерция яисә коммерциягә карамаган оешма белән идарә итүдә
катнашу, түбәндәге очраклардан тыш:
а) сәяси партия идарәсендә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле
үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан түләүсез
нигездә катнашу, башка иҗтимагый оешма, торак, гараж кооперативлары съездында
(конференциясендә) яисә гомуми җыелышында, күчемсез мөлкәт милекчеләре
ширкәтендә катнашу;
б) Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртиптә Татарстан
Республикасы югары вазыйфаи затына (Татарстан Республикасы дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесенә) алдан хәбәр итеп,
коммерциячел булмаган оешма идарәсендә катнашу (сәяси партия идарәсендә,
һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз
оешмасының сайланулы органы, башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш,
гараж кооперативлары съездында (конференциясендә) яисә гомуми җыелышында,
күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәтендә катнашудан тыш);
в) Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советында,
муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә
органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тапшыру;
г) муниципаль берәмлек муниципаль берәмлекне гамәлгә куючы
(катнашучы) муниципаль берәмлек булган оешма идарә органнарында һәм ревизия
комиссиясендә оешманы гамәлгә куючы (акционер) тарафыннан оешманы гамәлгә
куючының вәкаләтләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә ашыру тәртибен
яисә муниципаль милектәге акцияләр (устав капиталындагы өлешләр) белән идарә
итү тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә түләүсез
нигездә тапшыру;
д) федераль законнарда каралга башка очраклар;
3) укытучы, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш, башка түләүле
эшчәнлек белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылар, фәнни һәм башка
иҗади эшчәнлек бары тик чит дәүләтләр, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил
гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары исәбеннән генә
финанслана алмый, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә
Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса;

4) әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия
Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары,
попечительләр яисә күзәтү советлары, коммерциячел булмаган хөкүмәтнеке
булмаган чит ил оешмалары һәм Россия Федерациясе территориясендә аларның
структур бүлекчәләре составына керергә.»;
1.6. 48 статья:
3 пунктның 3 абзацын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«Әлеге өлеш нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә, "Коррупциягә каршы
тору турында" 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон,
"Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының
аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3
декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "Аерым категорияләрдәге затларга
Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар
(кертемнәр) ачуны һәм аларны саклауны, чит ил финанс инструментларына ия
булуны һәм (яисә) алардан файдалануны тыю турында" 2013 елның 7 маендагы 79ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны,
бурычларны үтәмәү фактларын ачыклаганда, Татарстан Республикасы Президенты
(Татарстан Республикасы Премьер-министры) депутат, җирле үзидарәнең
сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты
вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә күрсәтелгән затларга карата тиешле
карар кабул итәргә вәкаләтле җирле үзидарә органына яисә судка башка
җаваплылык чарасын куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итә.»;
1.7. 49 статья:
3 пунктчаның 7 абзацын үз көчен югалткан дип танырга;
8 абзацны 7 абзац дип санарга;
2 пунктның 14 абзацын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян
итәргә:
«-хуҗасыз хайваннар белән эш итү эшчәнлеген башкарганда чаралар
оештыра;»;
1.8. 79 статья:
2021 елның 1 гыйнварына кадәр 3 пунктның гамәлдә булуын туктатып
торырга;
1.9. 84 статья:
1.10. 2021 елның 1 гыйнварына кадәр 5 пунктның гамәлдә булуын
туктатып торырга
1.11. 85 статья:
1 пунктны түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«1. Муниципаль финанс контроле физик затларга Россия Федерациясе
бюджет системасы бюджетларыннан мәҗбүри норматив йөкләмәләр һәм башка
түләүләр буенча йөкләмәләрне, шулай ук муниципаль контрактлар, бюджеттан
акчалар бирү турында шартнамәләр (килешүләр) шартларын үтәүне тәэмин итү
максатларында хокукый актларның бюджет хокук мөнәсәбәтләрен җайга сала
торган хокукый актлар нигезләмәләрен үтәүне тәэмин итү максатларында гамәлгә
ашырыла.
Муниципаль финанс контроле тышкы һәм эчке, башлангыч һәм аннан соңгы
финанс контроленә аерыла.»;
2 пунктны түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:

«2. Тышкы муниципаль финанс контроле Буа муниципаль районының
Контроль-хисап палатасының контроль-хисап эшчәнлегеннән гыйбарәт, ул Буа
муниципаль районының контроль-хисап палатасына җирлекнең тышкы муниципаль
финанс контролен гамәлгә ашыру буенча контроль-хисап органы вәкаләтләрен
тапшыру турындагы төзелгән килешү нигезендә төзелә.»;
3 пунктны түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«3. Эчке муниципаль финанс контроле Федераль казначылыкның, поселок
Башкарма комитетының органнары (вазыйфаи затлары) булган муниципаль финанс
контроле органнарының контроль эшчәнлеге булып тора.»;
2. Буа шәһәр Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районы авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү
турында карар проектын хупларга.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән законлы көченә керә һәм
Татарстан
Республикасының
хокукый
мәгълүмат
рәсми
порталында
(http://pravo.tatarstan.ru/), шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль
берәмлекләре Порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
(http://buinsk.tatarstan.ru) урнаштырылырга тиеш.
4. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы авыл җирлеге
муниципаль берәмлеге Уставы проекты буенча кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу,
гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем төзергә:
-эшче төркем җитәкчесе:
Ваһапова Дания Сәлимҗан кызы– Буа муниципаль районының Кайбыч авыл
җирлеге муниципаль берәмлеге башлыгы вазыйфасын башкаручы,
-эшче төркем әгъзалары:
Шиһабиева Алсу Тәлгать кызы – Буа муниципаль районының Кайбыч авыл
җирлеге муниципаль берәмлеге секретаре (килешү буенча);
Сибгәтуллин Әнсар Мансур улы – Буа муниципаль районы Советының
законлылык, хокук тәртибе һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими
комиссиясе рәисе (килешү буенча);
Валеева Резедә Нәгыйм кызы – Буа муниципаль районы Советы
Аппаратының авыл җирлекләре белән эшләү бүлеге башлыгы (килешү буенча),
Усманова Айгөл Марат кызы – Буа муниципаль районы Советы
Аппаратының юридик бүлеге баш белгече (килешү буенча).
5. Билгеләргә:
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы авыл җирлеге муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турындагы карар проектына
тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы авыл җирлеге
советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 422418, Татарстан Республикасы, Буа
районы, Кайбыч авылы, Үзәк ур., 1, язма рәвештә карар проекты рәсми басылып
чыккан көннән алып 30 көн эчендә, эш көннәрендә 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә
кадәр;
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы авыл җирлеге муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турындагы карар проекты
буенча гавами тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча
тапшырыла: 422418, Татарстан Республикасы, Буа районы, Кайбыч авылы, Үзәк ур.,
1, эш көннәрендә 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр, гавами тыңлаулар үткәрү
датасына кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча.

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының авыл җирлеге
муниципаль берәмлегендә гавами тыңлаулар уздыру турында нигезләмәдә каралган
тәртиптә, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы авыл җирлеге
муниципаль берәмлегенә Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында, әлеге
проект буенча гавами тыңлаулар уздырырга. Аларны 2020 елның 15 июлендә 9.00
сәгатьтә Буа муниципаль районы авыл җирлеге башкарма комитеты бинасында:
Татарстан Республикасы, Буа районы, Кайбыч авылы, Үзәк ур., 1 адресы буенча
уздырырга дип билгеләргә.
6. Эшче төркемгә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы авыл
җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында карар проектына
тәкъдимнәрне өйрәнергә һәм гомумиләштерергә.
7. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.
ТР Буа муниципаль районының
Кайбыч авыл җирлеге башлыгы
Вазыйфаларын башкаручы

Д.С. Ваһапова

