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КҤҖҼКҼ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ РЕГЛАМЕНТЫ
I бҥлек. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР
1 статья. Регламентның эшчҽнлек ҿлкҽсе
1. Ҽлеге Регламент Күҗҽкҽ авыл җирлеге Советы (алга таба - җирлек Советы)
эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала, җирлек Советы сессиялҽрен чакыру,
ҽзерлҽү һҽм уздыру тҽртибен, сессиялҽрдҽ карала торган мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар
кабул итү тҽртибен, даими комиссиялҽрне, җирлекнең башка органнарын,
депутатларның хокукларын һҽм бурычларын төзү тҽртибен җайга сала, җирлек
Советының һҽм аның депутатларының үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибенҽ бҽйле
башка мҽсьҽлҽлҽрне җайга сала.
2. Ҽлеге Регламентны үтҽү муниципаль берҽмлек җирле үзидарҽ органнарының
җирлек Советы депутатлары, органнары һҽм вазыйфаи затлары өчен "Күҗҽкҽ авыл
җирлеге", депутатларның мөрҽҗҽгатьлҽрен һҽм сорауларын караучы җирлек Советы
сессиялҽрендҽ катнашучы башка затлар өчен мҽҗбүри.
II бҥлек. ҖИРЛЕК СОВЕТЫ СЕССИЯСЕ, ЭШ ОРГАННАРЫ СЕССИЯСЕ
2 статья. Җирлек Советы сессиясе
1. Җирлек советы эшчҽнлегенең төп формасы-җирлек советы компетенциясенҽ
караган мҽсьҽлҽлҽр хҽл ителҽ торган сессиялҽр. Ҽгҽр анда сайланган депутатларның
билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ 1/2 өлеше катнашса, сессия тулы хокуклы дип санала.
Теркҽлү мҽгълүматлары буенча сессиядҽ сайланган депутатларның билгелҽнгҽн
саныннан кимендҽ 1/2 өлеше катнашса, Күҗҽкҽ авыл җирлеге Башлыгы күрсҽтмҽсе
белҽн сессия башка вакытка күчерелҽ, лҽкин 3 көннҽн дҽ артык түгел.
3 статья. Җирлек Советы сессиясен чакыру
1. Җирлек советының чираттагы сессиялҽре Күҗҽкҽ авыл җирлеге Башлыгы
тарафыннан чакырыла.
2. Чираттан тыш сессиялҽр Күҗҽкҽ авыл җирлеге Башлыгы инициативасы буенча
чакырыла, депутатларның билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ өчтҽн бер өлеше Күҗҽкҽ
авыл җирлеге Советы депутатлары санынан.
3. Җирлек Советы депутатлары һҽм чакырылган затлар чираттагы сессиянең
датасы, вакыты, урыны һҽм көн тҽртибе турында биш көннҽн дҽ соңга калмыйча, ҽ

чираттан тыш сессиянең көне - бер көннҽн дҽ соңга калмыйча хҽбҽр ителҽ.
4. Карар проектлары һҽм аларга кушып бирелҽ торган материаллар чираттагы
сессия ачылышына 3 көннҽн дҽ соңга калмыйча яисҽ чираттан тыш сессия ачылышына
кадҽр бер тҽүлек кала депутатларга бирелҽ.
5. Сессиялҽр арасындагы чорда җирлек советы эшчҽнлеге даими комиссиялҽр,
депутат берлҽшмҽлҽре, фракциялҽр, вакытлыча булдырылган комиссиялҽр (шул
исҽптҽн күчмҽ утырышлар), депутат көннҽре һҽм башка рҽвешлҽрдҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4 статья. Җирлек Советы сессиясе эшендҽ хҽбҽрдарлык
1. Җирлек Советы сессиялҽре ачык булып тора. Депутатларның билгелҽнгҽн
саныннан күпчелеге карары буенча ябык сессиялҽр үткҽрелергҽ мөмкин, аларда бары
тик җирлек Советы чакырган затлар, шулай ук законнар нигезендҽ ябык сессиялҽрдҽ
катнашырга хокуклы затлар гына катнаша ала.
2. Сессия эшендҽ Актаныш муниципаль районы дҽүлҽт хакимиятенең вҽкиллекле
органнары депутатлары, башкарма хакимият органнарының һҽм җирле үзидарҽ
органнарының вазыйфаи затлары, җирлек Советы чакырган башка затлар катнаша ала.
3. Җирлек Советы сессиясендҽ иҗтимагый оешмалар, юридик затлар,
территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары, массакүлҽм мҽгълүмат чаралары
вҽкиллҽре, гражданнар (алга таба - җирлек Советы депутатлары булмаган затлар)
катнаша ала.
4. Җирлек Советы депутатлары булмаган затлар өчен
сессиялҽрендҽ, даими комиссиялҽрдҽ махсус урыннар бирелҽ.

җирлек

Советы

5 статья. Сессиянең эш тҽртибе
1. Сессия Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт гимннары
белҽн ачыла һҽм ябыла.
2. Җирлек Советы сессиялҽре 10.00 сҽгатьтҽ башлана. Җирлек Советы сессиясе
башланганның башка вакыты җирлек Советы сессиясен чакыру турында карар кабул
иткҽндҽ җирлек Башлыгы тарафыннан билгелҽнергҽ мөмкин. Сессияне үткҽрү вакытын
озайту сессиядҽ рҽислек итүче тҽкъдиме буенча җирлек Советы тарафыннан кабул
ителҽ.
3. Җирлек Советы карары буенча сессия эшендҽ сессиядҽ карала торган
мҽсьҽлҽлҽр буенча документлар, материаллар һҽм мҽгълүмат ҽзерлҽү өчен кирҽкле
срокка тҽнҽфес игълан ителергҽ мөмкин.
4. Сессиягҽ килгҽн депутатларны теркҽү сессия ачылышына бер сҽгать кала
башлана, ҽ җирлек советы сессиясе ачылганнан соң ҽлеге функциялҽрне сессия
секретариаты башкара.
6 статья. Сессиядҽ рҽислек итҥче
1. Җирлек Советы сессиясен җирлек Башлыгы ача һҽм алып бара, ҽ ул булмаганда
- аның урынбасары.
2. Сайлаулардан соң авыл җирлеге Советының беренче сессиясен, яңа башлык
сайланганчы, җирлек Советының өлкҽн депутаты ача һҽм алып бара.

3. Сессиядҽ рҽислек итүче:
- сессияне ача һҽм яба;
- сессия эше өчен кворум булуны билгели һҽм аның үтҽлешен күзҽтҽ;
- сессиянең эш тҽртибенең ҽлеге Регламентка яисҽ җирлек Советы тарафыннан
кабул ителгҽн сессияне үткҽрү тҽртибенҽ туры килүен тҽэмин итҽ;
- докладчыларга, өстҽмҽ докладчыларга һҽм чыгыш ясаучыларга сүз бирҽ;
- язмача сораулар, гаризалар, белешмҽлҽр игълан итҽ;
- депутатларга телдҽн сораулар, сораулар һҽм белешмҽлҽр, сессияне алып бару
буенча искҽрмҽлҽр, тҽкъдимнҽр, карар проектлары буенча төзҽтмҽлҽр, тавыш бирү
мотивлары буенча чыгышлар өчен сүз бирҽ;
- карарлар кабул итүне талҽп итҽ торган мҽсьҽлҽлҽр буенча депутатлар тавыш
бирүне үткҽрҽ һҽм аның нҽтиҗҽлҽрен игълан итҽ;
- сессия эшен тҽэмин итүгҽ, даими комиссиялҽргҽ, депутатларга, җирлек Советы
аппаратына бҽйле йөклҽмҽлҽр бирҽ;
- җирлек Советы сессиясе беркетмҽсенҽ кул куя;
- ҽлеге регламент нигезендҽ сессияне үткҽрү процедурасына бҽйле башка
функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра.
7 статья. Сессия секретариаты, хисап, редакция комиссиясе
1. Ҽлеге Регламент нигезлҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында сессияне
үткҽрү тҽртибенҽ кагылышлы өлешендҽ җирлек Советы тарафыннан билгелҽнгҽн санда
секретариат сайлана.
Секретариат чыгышлар өчен язу алып бара, депутат запросларын һҽм
мөрҽҗҽгатьлҽрен,
сорауларын,
белешмҽлҽрен,
хҽбҽрлҽрен,
гаризаларын,
тҽкъдимнҽрен һҽм башка материалларны, шулай ук гражданнардан килгҽн
материалларны терки.
2. Карала торган мҽсьҽлҽ буенча депутатларның мөрҽҗҽгатьлҽрен һҽм
фикерлҽрен исҽпкҽ алу һҽм сессиядҽ карар проектының ахыргы текстын эшлҽү өчен
3тҽн 5 депутатка кадҽр редакция комиссиясе сайланырга мөмкин.
3. Җирлек Советы сессиясендҽ карарлар кабул иткҽндҽ тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен
билгелҽү өчен 3 депутаттан торган хисап комиссиясе сайлана.
III бҥлек. КҾН ТҼРТИБЕН ФОРМАЛАШТЫРУ МҼСЬҼЛҼЛҼРЕН КАРАУГА ҼЗЕРЛҼҤ
8 статья. Кҿн тҽртибенҽ сораулар кертҥ
1. Авыл җирлеге Советы сессиясенең көн тҽртибенҽ сораулар җирлек Башлыгы,
даими комиссиялҽр, депутатлар, Башкарма комитет җитҽкчесе, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясе рҽисе, прокурор тарафыннан кертелҽ.

2. Җирлек Советы сессиясендҽге мҽсьҽлҽлҽрне, карар проектларын карау
турындагы тҽкъдимнҽр белҽн шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары,
хокукый инициативаны гамҽлгҽ ашыру тҽртибендҽ гражданнарның инициатив төркеме
мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Хокукый иҗади инициативаны гамҽлгҽ ашыру субъектлары һҽм тҽртибе кануннар,
муниципаль берҽмлек Уставы "Күҗҽкҽ авыл җирлеге (алга таба - җирлек Уставы) һҽм
җирлек Советы карарлары белҽн билгелҽнҽ.
3. Авыл җирлеге Советы сессиясендҽге мҽсьҽлҽлҽрне карау буенча тҽкъдимнҽр
җирлек Башлыгына сессиялҽр арасындагы чорда кертелҽ.
9 статья. Кҿн тҽртибен раслау
1. Көн тҽртибе проекты сессиядҽ катнашучы депутатлар саныннан күпчелек тавыш
белҽн нигез итеп кабул ителҽ.
2. Сорауларны алмаштыру, аларның формулировкаларын төгҽллҽштерү, өстҽмҽ
мҽсьҽлҽлҽр турында тҽкъдимнҽр, шулай ук көн тҽртибеннҽн мҽсьҽлҽлҽрне төшереп
калдыру турында тҽкъдимнҽр 1 өлештҽ күрсҽтелгҽн затлар тарафыннан кертелҽ.
3. Тҽкъдимнҽр буенча фикер алышканнан соң, көн тҽртибе депутатлар саныннан
күпчелек тавыш белҽн раслана.
10 статья. Мҽсьҽлҽлҽрне карауга ҽзерлҽҥ
1. Карар проектлары һҽм кушып бирелҽ торган документлар сессияне үткҽрү
датасына кадҽр 15 көннҽн дҽ соңга калмыйча, көн тҽртибенҽ тиешле мҽсьҽлҽне керткҽн
затлар тарафыннан җирлек Советына тапшырыла.
2. Җирлек Советы каравына кертелҽ торган карар проектлары, кагыйдҽ буларак,
тиешле даими комиссия утырышында алдан каралырга тиеш.
3. Муниципаль берҽмлек бюджеты турындагы карарларның проектлары "Күҗҽкҽ
авыл җирлеге" (алга таба - җирлек бюджеты), аның үтҽлеше турындагы отчетлар даими
комиссиялҽр утырышларында һичшиксез алдан каралырга тиеш.
Җирлек бюджеты, аның үтҽлеше турындагы хисап проектлары муниципаль
берҽмлектҽ бюджет процессы турындагы нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелҽ
һҽм карала "Күҗҽкҽ авыл җирлеге"
Муниципаль финанс тикшерүе предметы булган мҽсьҽлҽлҽр буенча карар
проектлары, төзелгҽн килешү нигезендҽ, Актаныш муниципаль районы контроль-хисап
палатасы тарафыннан мҽҗбүри рҽвештҽ каралырга тиеш.
11 статья. Җирлек Советы сессиясендҽ карау ҿчен карар проектларын кертҥ
1. Карар проекты 1, 2 өлешлҽрендҽ күрсҽтелгҽн затлар тарафыннан кертелҽ.
2. Карар проектларына түбҽндҽге материаллар теркҽлҽ:
- аңлатма язуы;

- белешмҽ материаллар (кертелҽ торган мҽсьҽлҽ буенча мҽгълүмат, иллюстратив
материал, схемалар, таблицалар һ. б.);
- финанс-икътисадый нигезлҽү (ҽлеге проектны тормышка ашыру матди чыгымнар
талҽп иткҽн очракта);
- Актаныш муниципаль районы контроль-хисап палатасы бҽялҽмҽсе (ҽгҽр карар
проекты муниципаль финанс тикшерүе предметы булган мҽсьҽлҽлҽргҽ кагылса);
- чагыштырма таблица (җирлек Советы карарына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү
турында карар проекты кертелгҽн очракта);
- ҽлеге мҽсьҽлҽ буенча чыгыш ясаучылар һҽм чакырылган докладчылар исемлеге;
- ҽлеге проект кабул ителүгҽ бҽйле рҽвештҽ кабул ителергҽ, үзгҽртелергҽ, үз көчен
югалткан дип танылырга яки туктатылырга тиешле муниципаль хокукый актлар
исемлеге;
- проектны муниципаль берҽмлекнең рҽсми порталында (Aktanysh.tatar.ru)
урнаштыру һҽм, бҽйсез экспертларның нҽтиҗҽлҽрен дҽ кертеп, коррупциягҽ каршы
бҽйсез экспертиза уздыру нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүмат.
3. Башкарма комитет, контроль-хисап палатасы җитҽкчелҽре, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясе рҽисе тарафыннан кертелгҽн карар проектлары
тиешле органда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерелергҽ тиеш. Озату материалларында
башкаручының фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазыйфасы һҽм эш телефоны,
шулай ук проектны эшлҽгҽн бүлекчҽ җитҽкчесе булырга тиеш.
4. Бюджет чараларын бүлүгҽ, муниципаль милеккҽ идарҽ итүгҽ, җирле үзидарҽ
органнарының һҽм вазыйфаи затларның контроль, рөхсҽт, теркҽү, юрисдикцион
вҽкалҽтлҽрен регламентлаштыра торган кеше һҽм граждан хокукларына, иреклҽренҽ
һҽм бурычларына кагылышлы норматив характердагы карарлар проектлары
коррупциоген факторларны ачыклау предметына (коррупциягҽ каршы экспертиза)
экспертиза узарга тиеш. Коррупциягҽ каршы экспертиза башка карарлар проектларына
карата авыл җирлеге Башлыгы йөклҽмҽсе буенча үткҽрелҽ.
5. Карар проектлары, кагыйдҽ буларак, тиешле мҽсьҽлҽлҽр кертелгҽн даими
комиссия тарафыннан карала. Карау нҽтиҗҽлҽре буенча даими комиссия ҽлеге
мҽсьҽлҽне җирлек Советы сессиясенҽ кертүнең максатка ярашлылыгы, шулай ук ҽлеге
мҽсьҽлҽне сессиядҽ карауга ҽзерлеге турында бҽялҽмҽ бирҽ.
6. Сессиягҽ чыгарылган карар проектлары юридик хезмҽт җитҽкчесе һҽм җирлек
Башлыгы урынбасары тарафыннан визага кертелҽ.
12 статья. Хокукый һҽм коррупциягҽ каршы экспертиза
1. Хокукый экспертиза юридик хезмҽт тарафыннан үткҽрелҽ. Карар проектын закон
талҽплҽренҽ туры килҽ дип тану очрагында, проект юридик бүлек башлыгы тарафыннан
визага кертелҽ. Югыйсҽ, материаллар эшлҽп бетерү өчен җибҽрелҽ яки тҽкъдим
ителгҽн проектның закон талҽплҽренҽ туры килмҽве турында юридик бүлек бҽялҽмҽсе
белҽн депутатларга өлҽшенҽ.
2. Коррупциягҽ каршы экспертиза аны законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ

үткҽрүгҽ вҽкалҽтле затлар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
3. Норматив характердагы карарлар проектларына карата законнарда билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ коррупциягҽ каршы бҽйсез экспертиза үткҽрелҽ.
Коррупциягҽ каршы бҽйсез экспертиза үткҽрү максатларында ҽлеге карар
проектлары
муниципаль
берҽмлекнең
рҽсми
порталында
урнаштырыла
(Aktanysh.tatar.ru) бҽйсез экспертларның бҽялҽмҽлҽрен кабул итү башлану һҽм
тҽмамлау датасын күрсҽтеп, аны җирлек Советына карауга керткҽнче биш көннҽн дҽ
соңга калмыйча.
Ҽлеге бҽялҽмҽлҽр законлылык, хокук тҽртибе, хҽбҽрдарлык һҽм депутат этикасы
мҽсьҽлҽлҽре буенча даими комиссия тарафыннан кабул ителгҽн көннҽн алып 30 көннҽн
дҽ артмаган вакыт эчендҽ каралырга тиеш һҽм тҽкъдим итү характерына ия.
Коррупциягҽ каршы бҽйсез экспертиза үткҽргҽн гражданга яисҽ оешмага, бҽялҽмҽдҽ
ачыкланган коррупциоген факторларны бетерү ысулы турында тҽкъдим булмаган
очраклардан тыш, мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
Бҽялҽмҽлҽрне карау нҽтиҗҽлҽре буенча карар проекты эшлҽп бетерелергҽ
мөмкин.
IV бҥлек. КҾН ТҼРТИБЕНДҼГЕ МҼСЬҼЛҼЛҼР БУЕНЧА ФИКЕР АЛЫШУ
13 статья. Сораулар буенча фикер алышу процедурасы
1. Авыл җирлеге Советы сессиясендҽ бу мҽсьҽлҽ буенча фикер алышу
процедурасы үз эченҽ ала:
- докладчы чыгышы;
- өстҽмҽ докладчының чыгышы (кирҽк булганда);
- депутатларның сораулары һҽм аларга җаваплар;
- фикер алышуларда чыгыш ясау;
- докладчының йомгаклау сүзе (кирҽк булганда);
- документны кабул итү өчен тавыш бирү "нигез өчен";
- кергҽн төзҽтмҽлҽрне редакция комиссиясе тарафыннан игълан итү;
- төзҽтмҽлҽр авторларының чыгышы (кирҽк булганда);
- төзҽтмҽлҽр буенча тавыш бирү (кирҽк булганда);
- тавыш бирү "тулаем".
14 статья. Сҥз бирҥ
1. Мҽсьҽлҽ буенча доклад белҽн, кагыйдҽ буларак, ҽлеге мҽсьҽлҽне сессиягҽ
караган зат, яки тиешле мҽсьҽлҽ буенча карар проектына озату материалларында
докладчы сыйфатында күрсҽтелгҽн зат чыгыш ясый.

2. Ҽлеге мҽсьҽлҽ буенча өстҽмҽ доклад белҽн ҽлеге мҽсьҽлҽне караган даими
комиссия рҽисе, яки комиссия кушуы буенча аның составына керүче депутатларның
берсе чыгыш ясый.
3. Карала торган мҽсьҽлҽ буенча фикер алышуларда чыгыш ясау өчен сүз бирү
турындагы мөрҽҗҽгатьлҽр сессиядҽ рҽислек итүче исеменҽ (кагыйдҽ буларак, язма
рҽвештҽ) тапшырыла.
4. Сессиядҽ рҽислек итүче фикер алышуларда чыгыш ясау өчен сүз бирҽ.
5. Процедура һҽм тавыш бирү мотивлары буенча сүз, шулай ук сорауларга
җаваплар өчен чираттан тыш һҽм тавыш бирүгҽ кадҽр бирелергҽ мөмкин.
6. Фикер алышулар туктатылганнан соң, рҽислек итүче сүзне редакция комиссиясе
вҽкиленҽ бирҽ.
7. Җирлек Башлыгы, аның урынбасары, Башкарма комитет җитҽкчесе телҽсҽ кайсы
вакытта чыгыш ясау өчен сүз алырга хокуклы.
8. Сессиядҽ рҽислек итүче, ҽгҽр депутатларның күпчелек тавышы белҽн башка
карар кабул ителмҽсҽ, депутат булмаган затларга сүз бирергҽ мөмкин.
15 статья. Чыгышлар ҿчен вакыт
1. Докладлар, өстҽмҽ докладлар һҽм йомгаклау сүзлҽре өчен вакыт рҽислек итүче
тарафыннан докладчылар һҽм өстҽмҽ докладчылар белҽн килешү буенча билгелҽнҽ,
ҽмма доклад өчен 30 минут һҽм өстҽмҽ доклад өчен 15 минут.
2. Көн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽрне караганда, җирлек бюджетыннан, аларның
үтҽлеше турындагы хисаплардан тыш, җирлек советы, мҽсьҽлҽнең асылы буенча
кыскача мҽгълүмат белҽн һҽм бирелгҽн сорауларга җаваплар белҽн чиклҽнеп,
докладны тыңламаска карар кабул итҽргҽ мөмкин.
3. Башка очракларда бирелҽ:
фикер алышуларда чыгыш ясау өчен-7 минутка кадҽр,
кабат чыгыш ясау өчен-3 минутка кадҽр,
процедура буенча-3 минутка кадҽр,
тавыш бирү мотивлары буенча-3 минутка кадҽр,
депутатлар булмаган затларга-сессия карары буенча 3 минутка кадҽр.
4. Кирҽкле очракларда рҽислек итүче сессиядҽ катнашучы депутатларның
күпчелеге ризалыгы белҽн чыгыш ясау вакытын озайтырга мөмкин.
16 статья. Фикер алышуларны туктату
1. Фикер алышуларны туктату турындагы мҽсьҽлҽ рҽислек итүче чыгыш ясау өчен
язылган һҽм чыгыш ясаган депутатлар санын игълан иткҽннҽн соң хҽл ителҽ.

2. Фикер алышуларны туктату турындагы мҽсьҽлҽне хҽл иткҽннҽн соң, билгелҽнгҽн
саннан кимендҽ өчтҽн бер өлеше булган депутатлар төркеме ҽлеге депутат төркеме
вҽкиленҽ сүз бирүне сораса, рҽислек итүче аңа чыгыш ясау өчен вакыт бирҽ.
17 статья. Җирлек Советы сессиясендҽ чыгышларның тҽртибе һҽм этикасы
1. Чыгышлар трибунадан яисҽ микрофоннардан рҽислек итүче ризалыгы белҽн
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽренең берсендҽ башкарыла.
2. Җирлек Советы депутаты бер үк мҽсьҽлҽ буенча ике тапкыр чыгыш ясарга
мөмкин. Башка зат файдасына чыгыш ясау хокукын тапшыру рөхсҽт ителми.
3. Докладчыларга сораулар депутатлар тарафыннан телдҽн бирелергҽ яки
секретариат аша язма рҽвештҽ җибҽрелергҽ мөмкин.
4. Сессиядҽ чыгыш ясаучы үз чыгышында депутатларның һҽм башка затларның
намусына һҽм абруена кагылышлы тупас һҽм ҽдҽпсез сүзлҽр кулланмаска, кемгҽ дҽ
булса адреска нигезсез гаеплҽргҽ юл куймаска, белҽ торып ялган мҽгълүмат
кулланырга, законсыз көч куллануга өндҽргҽ тиеш түгел. Бу очракта рҽислек итүче
мондый сүзлҽргҽ һҽм чакыруларга юл куймау турында кисҽтү ясарга хокуклы. Икенче
кисҽтү ясаганнан соң, чыгыш ясаучы сүзлҽрдҽн, шулай ук фикер алышына торган
мҽсьҽлҽ буенча кабат чыгыш ясау хокукыннан мҽхрүм ителҽ.
5. Сессиядҽ чыгыш ясаучы фикер алышу темасын сакларга һҽм чыгыш ясауның
вакытлы регламентын үтҽргҽ тиеш. Чыгыш ясаучы темадан кире кагылса яки чыгыш
ясау өчен бирелгҽн вакыттан артып китсҽ, рҽислек итүче аңа кисҽтү ясарга хокуклы.
6.Ҽгҽр чыгыш ясаучы чыгыш ясау өчен үзенҽ бирелгҽн вакытны арттырса яки
фикер алышкан мҽсьҽлҽ буенча чыгыш ясамаса, рҽислек бер кисҽтүдҽн соң аның
сүзлҽрен юкка чыгара.
7. Җирлек Советы депутатлары булмаган затлар, сессияне алып бару тҽртибен
тупас бозу очрагында, рҽислек итүченең телдҽн күрсҽтмҽсе буенча сессияне үткҽрү
залыннан чыгарылырга мөмкин.
18 статья. Сорауларны карауны кҥчерҥ
1. Җирлек Советы карары буенча сессиянең көн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽрне карау
даими комиссиялҽр утырышына күчерелергҽ мөмкин. Даими комиссиялҽр тарафыннан
эшлҽнгҽн нҽтиҗҽлҽр, рекомендациялҽр һҽм тҽкъдимнҽр сессиянең яңарышы турында
җирлек Советы тарафыннан хҽбҽр ителҽ.
2. Җирлек Советы карары буенча бу мҽсьҽлҽ якындагы сессиялҽрнең берсенҽ
күчерелергҽ мөмкин.
V бҥлек. ТАВЫШ БИРҤ ҺҼМ КАРАРЛАР КАБУЛ ИТҤ
19 статья. Тавыш бирҥ тҿрлҽре
1. Ҽгҽр законнарда, җирлек Уставы, муниципаль хокукый актларда башкача
билгелҽнмҽгҽн булса, карарлар ачык тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ.

2. Яшерен тавыш бирүне үткҽрү зарурлыгы турындагы карар сессиядҽ катнашучы
депутатлар саныннан 1/2 дҽн артык тавыш бирсҽ кабул ителҽ.
3. Исемле тавыш бирүне үткҽрү зарурлыгы турындагы карар сессиядҽ катнашучы
депутатлар саныннан 1/2 дҽн артык тавыш бирсҽ кабул ителҽ.
20 статья. Ачык тавыш бирҥ
1. Ачык тавыш бирү үткҽрелгҽндҽ сессиядҽ рҽислек итүче карар кабул итү өчен
күпме тавыш кирҽк булуын искҽртҽ.
2. Ачык тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре рҽислек итүче, секретариат яки хисап комиссиясе
тарафыннан исҽплҽнҽ.
21 статья. Яшерен тавыш бирҥ
1. Яшерен тавыш бирүне үткҽрү һҽм аның нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү өчен җирлек
Советы депутатлар арасыннан ачык тавыш бирү юлы белҽн хисап комиссиясен сайлый.
Хисап комиссиясенҽ кандидатлары сайланучы органнар составына яисҽ вазыйфаи зат
вазыйфасына күрсҽтелгҽн депутатлар керҽ алмый. Хисап комиссиясе үз составыннан
комиссия рҽисен һҽм секретарен сайлый. Яшерен тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү
функциялҽре сессия эше башында сайланган хисап комиссиясенҽ йөклҽнергҽ мөмкин.
2. Яшерен тавыш бирү өчен бюллетеньнҽр хисап комиссиясе контролендҽ, ул
билгелҽгҽн форма буенча һҽм билгеле күлҽмдҽ ҽзерлҽнҽ.
3. Тавыш бирү вакыты һҽм урыны, аны уздыру тҽртибе ҽлеге регламент нигезендҽ
хисап комиссиясе тарафыннан билгелҽнҽ һҽм хисап комиссиясе рҽисе тарафыннан
игълан ителҽ.
4. Һҽр депутатка җирлек Советы тарафыннан карала торган бер мҽсьҽлҽ буенча
бер бюллетень бирелҽ. Яшерен тавыш бирү өчен бюллетеньнҽр депутатларга депутат
таныклыгын күрсҽтү буенча депутатлар исемлеге нигезендҽ хисап комиссиясе
ҽгъзалары тарафыннан бирелҽ.
5. Бюллетеньнҽрне тутыру хисап комиссиясе билгелҽгҽн тҽртиптҽ яшерен тавыш
бирү кабинасында башкарыла. Билгелҽнмҽгҽн формадагы бюллетеньнҽр, тавыш биргҽн
депутатның ихтыяр белдерүен дөрес итеп билгелҽргҽ мөмкинлек бирми торган
бюллетеньнҽр, ҽ вазыйфаи затларны сайлаганда - вазыйфага ике һҽм аннан күбрҽк
кандидатура калдырылган яки теркҽлгҽн бюллетеньнҽр, тавыш бирү нҽтиҗҽлҽренҽ
кагылмаган нинди дҽ булса язмалар дөрес түгел дип санала. Бюллетеньгҽ кертелгҽн
фамилиялҽр тавышларны санаганда исҽпкҽ алынмый.
6. Яшерен тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре турында хисап комиссиясе беркетмҽ төзи, аңа
хисап комиссиясенең барлык ҽгъзалары имза сала.
7. Хисап комиссиясе доклады буенча җирлек Советы яшерен тавыш бирү
нҽтиҗҽлҽре турында карар кабул итҽ.
22 статья. Исемле тавыш бирҥ

1. Исемле тавыш бирүне үткҽрү турындагы тҽкъдим белҽн депутатларның
билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ 1/2 сандагы депутатлар төркеме мөрҽҗҽгать итҽргҽ
хокуклы.
2. Исемле тавыш бирү исемле тавыш бирү бланкларын кулланып үткҽрелҽ. Исемле
тавыш бирү җирлек Советы карары буенча сессия эшендҽ катнашучы депутатларны
сораштыру юлы белҽн үткҽрелергҽ мөмкин.
3. Исемле тавыш бирү җирлек Советы органнарының, башка органнарның һҽм
вазыйфаи затларны сайлау (билгелҽү) турындагы мҽсьҽлҽ буенча үткҽрелергҽ тиеш
түгел, аларны сайлау (билгелҽү) җирлек Советы карамагына кертелгҽн.
4. Исемле тавыш бирү бланкы депутат тарафыннан тутырыла һҽм бланк номеры,
депутатның фамилиясе һҽм инициаллары, тҽкъдим формулировкасы, тавыш бирү
нҽтиҗҽсе ("риза" яки "каршы"), депутат имзасы, тавыш бирү датасын үз эченҽ ала.
5. Тавыш бирү өчен тҽкъдим формулировкасы законлы, бертөсле кабул ителҽ
торган һҽм кире кагуны яки тыюны үз эченҽ алмый торган булырга тиеш. Формулировка
тҽкъдим (документ проекты) авторы яки утырышта рҽислек итүче диктовкасына бланкка
языла
6. Бланкларда "риза", "каршы" сүзлҽре булырга тиеш. Тавыш бирүче ике сүзне дҽ
калдырган яки юкка чыгарган бланк, тавышларны санаганда, гамҽлдҽ түгел дип санала
һҽм исҽпкҽ алынмый. Бланкта тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен төзҽтү рөхсҽт ителми.
7. Исемле тавыш бирү бланкларын хисап комиссиясе тарафыннан кабул итү
җирлек советы билгелҽгҽн вакытка кадҽр башкарыла.
8. Исемле тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре тавыш бирү көнендҽ игълан ителҽ. Исемле
тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре игълан ителгҽннҽн соң массакүлҽм мҽгълүмат чараларында
җирлек Советы карары буенча басылырга мөмкин.
9. Тутырылган бланклар авыл җирлеге Советы аппаратында исемле тавыш бирү
нҽтиҗҽлҽре басылып чыкканнан соң өч ай дҽвамында саклана. Саклау срогы чыккач,
исемле тавыш бирү бланклары билгелҽнгҽн тҽртиптҽ юкка чыгарылырга тиеш.
221 статья. Сораштыру юлы белҽн тавыш бирҥ
1. Аерым очракларда, район Советы карарлары, район Советы депутатларын
сораштыру юлы белҽн кабул ителергҽ мөмкин. Сораштыру юлы белҽн район
Советының норматив хокукый характердагы карарлары, шулай ук район Советы
утырышын чакыру, мҽсьҽлҽне район Советы утырышының көн тҽртибенҽ кертү
турында карарлар кабул ителҽ алмый.
2. Район Советы депутатларыннан сораштыру, район Советы рҽисенең язма
йөклҽмҽсе буенча, район Советы аппаратының оештыру бүлеге тарафыннан район
Советы депутатларының шҽхси имзаларын җыю юлы белҽн башкарыла. Сорау алу
кҽгазенең бердҽм формасы район Советы рҽисе тарафыннан раслана.
3. Сораштыру үткҽрү һҽм аны карауга кертелгҽн сораштыру юлы белҽн карар
проекты турында район Советының һҽр депутаты хҽбҽр ителергҽ тиеш. Анда район
Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ өчтҽн икесе катнашса,
сораштыру үткҽрелгҽн дип санала.
4. Сорау алу юлы белҽн кабул ителгҽн һҽм район Советы рҽисе кул куйган карар
һҽм сораштыру кҽгазе район Советының килҽсе утырышы беркетмҽсенҽ теркҽлҽ.
Район Советы утырышында рҽислек итүче, шул ук утырышта район Советы
депутатларына район Советының сораштыру юлы белҽн кабул ителгҽн карары һҽм

сораштыру нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ. Мҽгълүмат беркетмҽ язылышының нҽрсҽ
турында башкарылуын игътибарга ала.
23 статья. Җирлек Советы карарлары кабул итҥ
1. Ҽгҽр закон, җирлек Уставы, ҽлеге Регламентта башкасы каралмаган булса,
җирлек Советы карарлары кабул ителгҽн дип санала.
2. Процедура мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар депутатлар саныннан күпчелек тавыш
белҽн кабул ителҽ.
3. Процедура мҽсьҽлҽлҽренҽ карый:
- көн тҽртибенҽ өстҽмҽлҽр һҽм үзгҽрешлҽр кертү;
- сессиянең эш тҽртибендҽ үзгҽрешлҽр;
- чыгыш ясау өчен сүз бирү;
- чыгыш ясау өчен өстҽмҽ вакыт бирү;
- карала торган мҽсьҽлҽ буенча фикер алышуларны туктату;
- тавыш бирү ысулы, җирлек Советы сессиясен алып бару тҽртибе буенча
тҽкъдимнҽр;
- авыл җирлеге Советының икенче сессиясенҽ күчерү;
- сессия эшендҽ тҽнҽфес игълан итү;
- җирлек Советы сессиясен үткҽрү тҽртибе буенча башка мҽсьҽлҽлҽр.
4. Җирлек Уставын кабул итү, җирлек Уставына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү,
җирлек советының үз-үзен таркату турындагы карар депутатларның билгелҽнгҽн
саныннан 2/3 тавыш белҽн кабул ителҽ.
24 статья. Җирлек советының ҥз-ҥзен таркату турында карарлар кабул итҥ
тҽртибе
1. Җирлек советының үз-үзен таркату турындагы карар җирлек Башлыгы яисҽ
депутатлар төркеме инициативасы белҽн, җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн
саныннан кимендҽ яртысыннан да ким булмаган күлҽмдҽ, язма рҽвештҽ
рҽсмилҽштерелгҽн һҽм ҽлеге инициативаны тҽкъдим иткҽн барлык депутатлар
тарафыннан имзаланган булырга мөмкин.
2. Үз-үзен таркату турында карар кабул итү инициативасы күрсҽтелергҽ тиеш түгел:
- җирлек Советы сайланганнан соң беренче ел дҽвамында;
- бюджет кабул итү һҽм аның үтҽлеше турында хисап раслау чорында;
- җирлек башлыгын отставкага җибҽрү турындагы инициативаны карау чорында яки
аның вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта.

3. Авыл җирлеге Советының үз-үзен таркату турындагы инициативасында үз-үзен
таркату мотивлары булырга тиеш, шулай ук аңа үз-үзен таркату сҽбҽплҽрен нигезли
торган башка материаллар кушылырга мөмкин.
4. Депутатлар арасыннан үз-үзен таркату мҽсьҽлҽсен алдан карау өчен җирлек
Советы карары белҽн комиссия төзелҽ. Авыл җирлеге Советы яки авыл җирлеге
Башлыгы карары белҽн җирлек советының үз-үзен таркату турындагы мҽсьҽлҽ халык
алдында тыңлауларга чыгарылырга мөмкин.
5. Авыл җирлеге Советының үз-үзен таркату турындагы мҽсьҽлҽне карау
дҽвамлылыгы җирлек Советы депутатлары һҽм җирлек халкы тарафыннан үз-үзен
таркату инициативасының барлык шартлары һҽм нигезлҽмҽлҽре буенча һҽрьяклы һҽм
объектив фикер алышу мөмкинлеген гарантиялҽргҽ тиеш. Үз-үзен таркату турында (үзүзен таркату турындагы инициативаны кире кагу турында) карар үз-үзен таркату
турындагы инициатива тҽкъдим ителгҽн көннҽн ике ай узгач кабул ителергҽ мөмкин.
6. Җирлек советының үз-үзен таркату турындагы карары яшерен тавыш бирү юлы
белҽн җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан 2/3 тавыш белҽн кабул
ителҽ.
7. Җирлек Советы үз-үзен таркату турында тҽкъдимне кире каккан очракта, үз-үзен
таркату турында кабат инициатива үз-үзен таркату турындагы мҽсьҽлҽ буенча тавыш
биргҽн көннҽн бер елдан да соңга калмыйча күрсҽтелергҽ мөмкин.
25 статья. Җирлек Советы карарларының ҥз кҿченҽ керҥе һҽм басылып чыгуы
1. Җирлек Советы тарафыннан кабул ителгҽн карарлар җирлек Башлыгына кул кую
һҽм бастырып чыгару өчен җибҽрелҽ.
2. Җирлек Советы карарлары, ҽгҽр законнарда, җирлек Уставында, ҽлеге
Регламентта, карарда башкасы каралмаган булса, җирлек Башлыгы кул куйган көннҽн үз
көченҽ керҽ.
3. Процедура мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар кабул ителгҽн вакыттан үз көченҽ
керҽ.
4. Җирлек Советының салымнар һҽм җыемнар турындагы хокукый актлары үз
көченҽ керҽ.
5. Җирлек бюджеты турындагы карарлар үз көченҽ керҽ.
Җирлек бюджеты турында, аның үтҽлеше турында, җирле салымнар һҽм җыемнар
билгелҽү турында, җирлек Советы Регламенты, җирлек Советы, җирлек Башлыгы
тарафыннан кабул ителгҽн башка норматив-хокукый актлар, муниципаль хокукый
актлардан яки аларның федераль закон белҽн чиклҽнгҽн аерым нигезлҽмҽлҽреннҽн
тыш, рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш.
6. Җирлек Советының җирлекнең Уставын кабул итү яки җирлек Уставына
үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турындагы карары җирлек Уставында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ үз көченҽ керҽ.
7. Кеше һҽм граждан хокукларына, иреклҽренҽ һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ
кагылышлы карарлар рҽсми басылып чыкканнан (халыкка җиткерелгҽннҽн) соң үз

көченҽ керҽ.
8. Муниципаль сайлауларны, җирле референдумны билгелҽү, җирлек Советы
депутатын чакыртып алу, муниципаль берҽмлекне үзгҽртеп кору, чиклҽрне үзгҽртү
мҽсьҽлҽсе буенча тавыш бирү турындагы норматив хокукый актлар да мҽҗбүри рҽвештҽ
басылып чыгарга тиеш."Күҗҽкҽ авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге Башлыгын һҽм
аның урынбасарын сайлау, муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты җитҽкчесен
билгелҽү турында "Күҗҽкҽ авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге һҽм аның урынбасары
закон нигезендҽ башка актлар.
9. Җирлек Советы карарларын рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгару, аларның
текстларын МБ "Күҗҽкҽ авыл җирлеге территориясендҽ рҽсми мҽгълүмат стендларында
халыкка җиткерү, шулай ук Актаныш муниципаль районының рҽсми порталында
урнаштыру санала.
10. Җирлек Советы карарлары "Актаныш таңнары" газеталарында һҽм башка
массакүлҽм мҽгълүмат чараларында басылып чыгарга мөмкин.
11. Җирлек Советы карарлары муниципаль хокукый актларның бердҽм реестрына
кертелергҽ тиеш.
26 статья. Җирлек Советы карарларын гамҽлдҽн чыгару, туктатып тору
1. Җирлек Советы карарлары гамҽлдҽн чыгарылырга яки аларның гамҽлдҽ булуы
җирлек Советы тарафыннан, шулай ук суд тҽртибендҽ туктатылырга мөмкин.
VI бҥлек. СЕССИЯ БЕРКЕТМҼСЕ, СЕССИЯДҼ ҼЙТЕЛГҼН ТҼКЪДИМНҼР ҺҼМ
ИСКҼРМҼЛҼР
27 статья. Сессия беркетмҽсе
1. Җирлек Советы сессиясендҽ сессиянең протоколы һҽм фонограммасы алып
барыла.
2. Сессия беркетмҽсендҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар күрсҽтелҽ:
- җирлек советы исеме, сессиянең тҽртип номеры (чакырылыш чиклҽрендҽ),
сессияне үткҽрү датасы, вакыты һҽм урыны;
- җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саны, утырышта катнашучылар һҽм
булмаган депутатлар саны, шулай ук сессиядҽ депутатлар булмаган затлар саны;
- сессиянең эшче органнарына сайланган депутатларның фамилиясе, исеме,
атасының исеме һҽм вазыйфасы;
- сессиянең көн тҽртибе, һҽр мҽсьҽлҽ буенча докладчының фамилиясе һҽм өстҽмҽ
докладчы вазыйфасы;
- фикер алышуларда чыгыш ясаган депутатларның фамилиясе, исеме, атасының
исеме һҽм вазыйфасы, шулай ук докладчыларга һҽм өстҽмҽ докладчыларга запрос
керткҽн яисҽ язмача яки телдҽн) сораулар биргҽн депутатларның фамилиясе, исеме,
атасының исеме һҽм вазыйфасы;

- аларны кабул итү яисҽ каршы алу өчен бирелгҽн тавышларның санын күрсҽтеп,
кабул ителгҽн барлык карарлар исемлеге.
3. Сессия беркетмҽсенҽ кушымта итеп бирелҽ:
- кабул ителгҽн карарлар;
- сессиядҽ катнашмаган депутатлар исемлеге, сҽбҽплҽрен күрсҽтеп;
- чакырылганнар исемлеге;
- сессиядҽ рҽислек итүчегҽ тапшырылган язма тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр.
4. Процедура мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар шулай ук сессия беркетмҽсе
текстында чагылдырыла.
28 статья. Сессия беркетмҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм саклау
1. Сессия беркетмҽсе 10 көн эчендҽ рҽсмилҽштерелҽ. Сессия беркетмҽсенең
имзаланган нөсхҽсе биш ел дҽвамында җирлек Советы аппаратында саклана һҽм
билгелҽнгҽн вакыт узганнан соң муниципаль архивка даими саклауга тапшырыла.
2. Сессия беркетмҽсенең күчермҽсе депутатларга аларның талҽбе буенча танышу
өчен бирелҽ.
VII бҥлек. ҖИРЛЕК БАШЛЫГЫ, ҖИРЛЕК БАШЛЫГЫ УРЫНБАСАРЫ
29 статья. Җирлек Советы органнарын сайлау
1. Җирлек башлыгы яңа сайланган җирлек советының беренче сессиясендҽ җирлек
Советы депутатлары арасыннан яшерен яисҽ ачык тавыш бирү юлы белҽн җирлек
Советы вҽкалҽтлҽре вакытына сайлана. Җирлек Башлыгын сайлау җирлек Советы
депутатлары тарафыннан тҽкъдим ителгҽн кандидатлар арасыннан, шул исҽптҽн
гражданнар, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, Татарстан Республикасы Президенты
тҽкъдимнҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2. Авыл җирлеге Башлыгы сайланганнан соң җирлек Советы рҽисе вҽкалҽтлҽрен
үтҽүгҽ керешҽ.
3. Җирлек башлыгы урынбасарын, даими комиссиялҽрне сайлау, аларның шҽхси
составын сайлау, даими комиссиялҽр рҽислҽрен раслау җирлек Советы тарафыннан
сессиядҽ башкарыла.
30 статья. Җирлек Башлыгы
1. Җирлек башлыгы җирлек Уставы һҽм ҽлеге регламент нигезендҽ җирлек Советы
эшчҽнлеген оештыра.
2. Җирлек башлыгының үз вҽкалҽтлҽре җирлек Уставы белҽн билгелҽнҽ.
Авыл җирлеге башлыгы җирлек Советының эшчҽнлеген оештыру өлкҽсендҽ
түбҽндҽге вҽкалҽтлҽргҽ ия:

1) җирлек халкы, дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары,
территориаль иҗтимагый үзидарҽ, предприятиелҽр, учреждениелҽр, оешмалар һҽм
иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, муниципаль берҽмлеклҽр, халыкара оешмалар һҽм
муниципальара хезмҽттҽшлек оешмалары, башка юридик һҽм физик затлар белҽн
мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ җирлек советын тҽкъдим итҽ;
2) җирлек Советы сессиялҽрен ҽзерлҽү, җирлек советының хокукый актларында
каралган чаралар үткҽрү эшен оештыра;
3) даими һҽм вакытлы комиссиялҽр, җирлек Советының башка эш органнары,
шулай ук җирлек Советы аппараты эшчҽнлеген оештыра;
4) җирлек Советы, җирлек Советы аппараты эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре
буенча күрсҽтмҽлҽр чыгара;
5) җирлек Советы сессиялҽрендҽ рҽислек итҽ;
6) җирлек Советы аппараты эшенҽ җитҽкчелек итҽ, аның структурасын һҽм штат
расписаниесен раслый, аппарат хезмҽткҽрлҽрен билгели һҽм вазыйфадан азат итҽ,
аппарат хезмҽткҽрлҽренҽ кызыксындыру һҽм дисциплинар җаваплылык чараларын
куллана;
7) Җирлек советы исеменнҽн судларда, дҽүлҽт органнарында, иҗтимагый һҽм
халыкара оешмаларда, хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру, шартнамҽлҽр төзү
хокукына җирлек Советы исеменнҽн ышанычнамҽлҽр бирҽ;
8) законнар, җирлек Уставы, җирлек советының хокукый актлары белҽн үзенҽ
йөклҽнгҽн башка хокукларны һҽм бурычларны гамҽлгҽ ашыра.
3. Җирлек башлыгы үз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ башкара.
31 статья. Җирлек Башлыгы урынбасары
1. Җирлек башлыгы тҽкъдиме белҽн җирлек Советы тарафыннан депутатлар
арасыннан җирлек башлыгы урынбасары сайлана.
2. Җирлек Советы депутаты, ҽгҽр аны сайлау өчен җирлек Советы
депутатларының билгелҽнгҽн саныннан яртысыннан күбрҽге тавыш бирсҽ, җирлек
башлыгының сайланган урынбасары булып санала.
3. Җирлек башлыгы урынбасары үз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ башкара.
4. Авыл җирлеге башлыгы урынбасары үз вҽкалҽтлҽре булмаган яки вакытыннан
алда туктатылган очракта җирлек башлыгы вазифаларын башкара
5. Авыл җирлеге башлыгы урынбасары, җирлек Башлыгы инициативасы белҽн яисҽ
җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ өчтҽн бер өлеше
талҽбе буенча кабул ителҽ торган авыл җирлеге Советы карары буенча да вазыйфадан
телҽсҽ кайсы вакытта чакыртып алынырга мөмкин. Җирлек башлыгы урынбасарын
чакыртып алу турындагы карар җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан
күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ.

32 статья. Җирлек Советының даими комиссиялҽре
1. Җирлек Советы каравына кертелҽ торган мҽсьҽлҽлҽрне алдан карау һҽм
ҽзерлҽү өчен җирлек Советы компетенциясендҽ булган мҽсьҽлҽлҽр буенча даими
комиссиялҽр төзелҽ.
2. Даими комиссиялҽр җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакытына төзелҽ. Даими
комиссиялҽрнең саны һҽм исеме җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ.
3. Депутат икедҽн артык даими комиссия составына керҽ алмый.
4. Даими комиссиялҽрне сайлаганда, ҽгҽр җирлек Советы тарафыннан башка карар
кабул ителмҽсҽ, тавыш бирү тулаем состав буенча үткҽрелҽ. Даими комиссиялҽр
составына җирлек Башлыгы, аның урынбасары сайлана алмый.
5. Даими комиссиялҽр үз составыннан рҽисне, комиссия секретарен, ҽ кирҽк
очракта даими комиссия рҽисе урынбасарын ачык тавыш бирү юлы белҽн сайлыйлар.
Даими комиссиялҽр рҽислҽре җирлек Советы тарафыннан раслана.
6. Аның компетенциясенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча даими комиссия хокуклы:
- җирлек Советы карары проекты буенча бҽялҽмҽ бирергҽ;
-җирлек Советы каравына җирлек Башлыгының аерым компетенциясенҽ керҽ
торган кандидатуралардан тыш, җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ яисҽ сайлана
торган вазыйфага кандидатура тҽкъдим итҽргҽ;
- җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи затларының хисапларын тыңлау;
- җирлек Советының чираттан тыш сессиясен чакыру турында тҽкъдимнҽр
кертергҽ;
- җирлек советы компетенциясе кысаларында башка вҽкалҽтлҽрне җирлек Советы
кушуы буенча гамҽлгҽ ашырырга.
7. Җирлек советының даими комиссиясе рҽисе:
- комиссия эшчҽнлеген оештыруны гамҽлгҽ ашыра;
- комиссия утырышларын алып бара;
- җирлек Советының башка комиссиялҽре, җирлек Башлыгы, Башкарма комитет,
җирлек территориясендҽ урнашкан предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар,
массакүлҽм мҽгълүмат чаралары белҽн үзара бҽйлҽнештҽ комиссияне тҽкъдим итҽ;
- комиссия карарларына кул куя;
- җирлек Советы сессиялҽрендҽ комиссия тарафыннан кабул ителгҽн карарлар,
аның нҽтиҗҽлҽре һҽм тҽкъдимнҽре турында хҽбҽр итҽ.
8. Даими комиссиялҽр утырышы графигы җирлек Башлыгының хокукый актында
билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽрне бүлү нигезендҽ җирлек башлыгы урынбасары тарафыннан
раслана.
9. Җирлек советының даими комиссиясе утырышы, ҽгҽр анда комиссия составының

кимендҽ 1/2 се катнашса, тулы хокуклы була.
Комиссия карары комиссия ҽгъзаларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш
белҽн кабул ителҽ. Берничҽ даими комиссиянең уртак утырышларын уздырганда карар
һҽр комиссия ҽгъзаларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ.
10. Даими комиссия утырышлары, кагыйдҽ буларак, даими комиссия карары белҽн
башкача билгелҽнмҽгҽн булса, ачык булып тора. Даими комиссиялҽр үз эшлҽренҽ
дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары, предприятиелҽр, учреждениелҽр,
оешмалар, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽрен, белгечлҽрне, галимнҽрне,
экспертларны, гражданнарны чакырырга хокуклы.
11. Даими комиссия утырышында киңҽш бирү тавышы хокукы белҽн җирлек Советы
депутатлары, аның составына кермҽгҽн авыл җирлеге Башлыгы, аның урынбасары
катнаша ала.
12. Җирлек Советы даими комиссиялҽр эше турындагы хисапларны елына кимендҽ
1 тапкыр карый.
33 статья. Вакытлы комиссиялҽр, җирлек Советының башка органнары
1. Җирлек советы депутатлардан вакытлы комиссиялҽр, шулай ук эшче, эксперт,
киңҽшмҽ төркемнҽре төзергҽ хокуклы. Вакытлы комиссиялҽр составына Башкарма
комитетның вазифаи затлары, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре, белгечлҽр,
экспертлар һҽм җирлек халкы кертелергҽ мөмкин.
2. Вакытлы комиссиялҽрнең бурычлары һҽм эшчҽнлек тҽртибе җирлек Советы
тарафыннан аларны төзегҽндҽ билгелҽнҽ.
34 статья. Депутатлар берлҽшмҽлҽре
1. Депутатлар максатчан, территориаль, партия яки башка билгелҽр буенча даими
һҽм вакытлы депутат берлҽшмҽлҽренҽ (төркемнҽргҽ, депутат берлҽшмҽлҽренҽ һҽм
эшчҽнлекнең башка рҽвешлҽренҽ) берлҽшергҽ хокуклы.
2. Депутат берлҽшмҽлҽренҽ җирлек Советына үз оешуы турында язмача хҽбҽр
итҽлҽр.
3. Депутат берлҽшмҽлҽре эшендҽ җирлек Башлыгы, аның урынбасары катнаша
ала.
VIII бҥлек. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДҼҤЛҼТ СОВЕТЫНДА ЗАКОН ЧЫГАРУ
ИНИЦИАТИВАСЫ ХОКУКЫН ГАМҼЛГҼ АШЫРУ
35 статья. Закон чыгару инициативасы хокукы
1. Җирлек советы Татарстан Республикасы Конституциясенең 76 статьясы
нигезендҽ Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында закон чыгару инициативасы
хокукына ия.
2. Җирлек Советының закон чыгару инициативасы Татарстан Республикасы Дҽүлҽт
Советы Регламентында билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ.

36 статья. Закон проектын кертҥ турында карар кабул итҥ
1. Закон проектын Дҽүлҽт Советына кертү турындагы карар, закон чыгару
инициативасы хокукын гамҽлгҽ ашыру тҽртибендҽ, җирлек Советы депутатлары
саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ һҽм тиешле карар белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
2. Җирлек Советы карарында җирлек Советы закон проектын комитетларда һҽм
Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы утырышында караганда кемгҽ тапшырырга
куша, конкрет күрсҽтелҽ.
3. Дҽүлҽт Советына кертү өчен ҽзерлҽнгҽн закон проекты, өстҽмҽ материаллар һҽм
җирлек Советы карары белҽн, Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы Рҽисенҽ
җибҽрелҽ.
IX бҥлек. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЯЛҼРНЕ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ
37 статья. Җирлек Советының контроль функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибе
1. Авыл җирлеге Уставы нигезендҽ җирлек Советы Устав нигезлҽмҽлҽренең
үтҽлешен, җирлек бюджеты үтҽлешен контрольдҽ тота.
2. Җирлек Уставын, җирлек Советының норматив актларын, җирлек бюджетын үтҽү
тҽртибен закон белҽн билгелҽнгҽн тҽртипне бозу фактлары ачыкланган очракта, җирлек
Советы ҽлеге фактларны тикшерҽ.
3. Тикшерү үткҽрү инициативасы белҽн чыгыш ясарга мөмкин:
- Җирлек Башлыгы, аның урынбасары;
- үз компетенциясе нигезендҽ даими комиссия;
- 10 кешедҽн ким булмаган депутатлар төркеме.
4. Җирлек Советы тарафыннан контроль функциялҽр башкару өчен депутатлар
арасыннан вакытлыча контроль комиссиялҽр төзелҽ. Саны һҽм персональ составы,
контроль комиссиясенең вҽкалҽтлҽре, аның эшчҽнлегенең максатлары һҽм бурычлары,
аның барлыкка килү вакыты җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ.
5. Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында комиссия җирлек Советына хҽбҽр итҽ.
38 статья. Вакытлы контроль комиссиялҽр
1. Контроль комиссиясенең сан һҽм персональ составы буенча тҽкъдимнҽр җирлек
Советы, аның урынбасары, даими комиссиялҽр, җирлек Советы депутатлары
тарафыннан кертелҽ ала.
2. Тикшерү комиссиясе составында тикшерү үткҽрү турында тҽкъдим керткҽн
депутатлар саны комиссия ҽгъзаларының гомуми саныннан 1/3 дҽн артмаска тиеш. Ҽгҽр
комиссия биш депутаттан да артмаган күлҽмдҽ төзелҽ икҽн, тикшерү инициативасы
белҽн чыккан депутатлар төркеменнҽн контроль комиссиягҽ бер депутат керҽ.

3. Контроль комиссия, законнарда билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне исҽпкҽ алып, тикшерү
үткҽрү өчен кирҽкле белешмҽлҽр һҽм документлар бирүне сорап, Татарстан
Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнарына, җирле үзидарҽ органнарына яисҽ
аларның вазыйфаи затларына мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
4. Тикшерү комиссиясенең эшчҽнлек вакыты, ҽгҽр җирлек Советы карары белҽн
башкасы билгелҽнмҽгҽн булса, ул барлыкка килгҽн мизгелдҽн ике айдан да артмаска
тиеш. Бу вакыт эчендҽ комиссия үз бҽялҽмҽсен яки докладын ҽзерлҽргҽ һҽм җирлек
Советына тапшырырга тиеш. Контроль комиссиясенең эшчҽнлеге җирлек Советы
тарафыннан тҽкъдим ителгҽн бҽялҽмҽ яки комиссия доклады буенча карар кабул
ителгҽн мизгелдҽн туктатыла.
X бҥлек ҖИРЛЕК СОВЕТЫ ДЕПУТАТЫ
39 статья. Депутат эшчҽнлеге формалары
1. Депутат эшчҽнлегенең формалары булып тора:
- җирлек Советы сессиялҽрендҽ катнашу;
- комиссиялҽр, башка авыл җирлеге органнары эшендҽ катнашу;
- депутат запросын кертү;
- депутат мөрҽҗҽгате;
- җирлек Советы тарафыннан кабул ителҽ торган муниципаль берҽмлекнең хокукый
актлары проектларын эшлҽүдҽ катнашу;
- Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына закон чыгару инициативасы
тҽртибендҽ җирлек Советы тарафыннан кертелҽ торган Татарстан Республикасы
законнары проектларын эшлҽүдҽ катнашу;
- сайлаучылар белҽн очрашулар, аларның мөрҽҗҽгатьлҽре белҽн эшлҽү,
сайлаучыларга үз эшчҽнлеклҽре һҽм җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге турында
мҽгълүмат бирү;
- җирле референдумнар, ачык тыңлаулар, җыелышлар, конференциялҽр һҽм
сораштырулар оештыруда һҽм үткҽрүдҽ катнашу;
- территориаль иҗтимагый үзидарҽне оештыруда катнашу.
2. Депутат үз эшчҽнлеген федераль законнарда, Татарстан Республикасы
законнарында, җирлек Уставы, муниципаль хокукый актларда каралган башка
рҽвешлҽрдҽ дҽ башкара ала.
3. Депутатларның алар тарафыннан депутат вҽкалҽтлҽре, җирлек Советы һҽм
аның органнарының карарлары һҽм күрсҽтмҽлҽре үтҽлеше турында хисаплары җирлек
Советы тарафыннан тыңлана.
40 статья. Җирлек Советы депутаты җирле ҥзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи
затлары белҽн ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽр
1. Депутат, җирле үзидарҽнең коллегиаль органы ҽгъзасы буларак, аның җирлек
советы, аның органнары эшчҽнлегендҽ актив катнашуын тҽэмин итүче бөтен хокукка ия.

2. Җирлек советы депутатның сайлау округында, җирлек Советында эше, җирлек
Советы, аның органнарының карарлары һҽм күрсҽтмҽлҽренең үтҽлеше турында
хҽбҽрен тыңларга хокуклы.
3. Җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары депутатка аның эшендҽ
кирҽкле ярдҽм күрсҽтҽлҽр, депутатка җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге, социальикътисадый үсеш программасын үтҽүнең барышы, депутатның тҽнкыйди кисҽтүлҽре һҽм
тҽкъдимнҽре буенча кабул ителгҽн чаралар турында мҽгълүмат бирҽлҽр, депутат
тарафыннан законнарны, муниципаль берҽмлеклҽрнең вҽкиллекле органнары эш
тҽҗрибҽсен, җҽмҽгатьчелек фикерен өйрҽнүгҽ ярдҽм итҽлҽр.
41 статья. Депутатның җирлек Советында, аның органнарында эшлҽве
1. Депутат җирлек Советы һҽм ул ҽгъзасы булган даими комиссиялҽр тарафыннан
карала торган барлык мҽсьҽлҽлҽр буенча хҽлиткеч тавыш бирү хокукыннан файдалана.
2. Депутат җирлек Советының барлык сессиялҽрендҽ, даими комиссиялҽрдҽ,
җирлек Советының башка органнарында шҽхсҽн үзе катнашырга тиеш.
Авыл җирлеге Советы сессиялҽрендҽ, яки даими комиссиядҽ катнашу мөмкин
булмаса, депутат бу хакта алдан ук җирлек Советына, комиссия рҽисенҽ хҽбҽр итҽ.
3. Депутат җирлек Советы сессиялҽрендҽ хокуклы:
1) җирлек Советында комиссиядҽ һҽм тиешле вазифаларга сайларга һҽм
сайланырга;
2) Совет тарафыннан төзелҽ торган органнарның һҽм җирлек Советы тарафыннан
сайлана яисҽ билгелҽнҽ торган вазыйфаи затларның кандидатуралары буенча фикер
ҽйтергҽ;
3) җирлек Советы тарафыннан карау өчен сораулар бирергҽ;
4) сессиялҽрдҽ карау өчен җирлек Советының хокукый актлары проектларын
кертергҽ;
5) көн тҽртибе, фикер алышына торган мҽсьҽлҽлҽрне карау тҽртибе һҽм асылы
буенча тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр, карарлар проектларына һҽм җирлек Советының
башка актларына төзҽтмҽлҽр кертергҽ;
6) җирлек Советы сессиясендҽ телҽсҽ кайсы органның яисҽ вазыйфаи затның,
җирлек Советына хисап бирүче яисҽ контрольдҽ тотылган затның чираттан тыш хисабын
яки мҽгълүматын тыңлау турында тҽкъдимнҽр кертергҽ;
7) фикер алышуларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ катнашырга;
8) үз тҽкъдимнҽрен нигезлҽп һҽм тавыш бирү мотивлары буенча чыгыш ясарга,
белешмҽ бирергҽ;
9) җирлек Советы сессиялҽрендҽ, аның фикеренчҽ, иҗтимагый ҽһҽмияткҽ ия
булган гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен игълан итҽргҽ;
10) җирлек Советы тарафыннан төзелҽ торган органнарның персональ составы һҽм

сайлана торган, билгелҽнҽ яки раслана торган вазыйфаи затлар кандидатуралары
буенча фикер белдерергҽ;
11) сессиядҽ чыгыш ясаучыларның чыгышлары һҽм җирлек Советы сессиялҽре
беркетмҽлҽре белҽн танышу.
4. Фикер алышулар бетүгҽ бҽйле рҽвештҽ җирлек Советы сессиясендҽ чыгыш
ясамаган депутат рҽислек итүчегҽ үз чыгышының текстын, шулай ук фикер алышына
торган мҽсьҽлҽ буенча язма рҽвештҽ бҽян ителгҽн тҽкъдимнҽрне һҽм искҽрмҽлҽрне
тапшырырга хокуклы.
5. Чыгышның тексты сессия беркетмҽсенҽ кертелҽ һҽм авыл җирлеге Советының
мҽгълүмат материалларында җирлек советы билгелҽгҽн күлҽмнҽрдҽ бастырыла.
6. Җирлек Советы депутаты тарафыннан кертелгҽн тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр
җирлек Советы карары проектын эшлҽп бетергҽндҽ тиешле даими комиссия
тарафыннан карала һҽм исҽпкҽ алына.
7. Депутат җирлек Советы һҽм аның органнарының үз компетенциясе кысаларында
бирелгҽн йөклҽмҽлҽрен үтҽргҽ тиеш.
8. Җирлек советы яки аның органнары кушуы буенча депутат җирлек Советы
карарларының үтҽлешен тикшерүдҽ катнаша.
9. Йөклҽмҽне үтҽү нҽтиҗҽлҽре турында депутат җирлек Советына яки аның
органнарына хҽбҽр итҽ.
42 статья. Депутат соравы
1. Депутатлар депутат соравы белҽн җирлек Башлыгына, Башкарма комитет
җитҽкчесенҽ, җирле үзидарҽ органнары, Башкарма комитетның структур бүлекчҽлҽре
җитҽкчелҽренҽ, шулай ук сессиядҽ каралучы мҽсьҽлҽгҽ карамастан, авыл җирлеге
Советы карамагына кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль предприятиелҽр һҽм
учреждениелҽр җитҽкчелҽренҽ һҽм депутат эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча мөрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
2. Запрос депутат яки бер төркем депутатлар тарафыннан җирлек Советы
сессиясендҽ язма һҽм телдҽн кертелергҽ мөмкин. Язма запрос махсус бланкта
рҽсмилҽштерелҽ, депутат (депутатлар) тарафыннан имзалана һҽм сессиядҽ рҽислек
итүче тарафыннан игълан ителҽ. Телдҽн запрослар сессия беркетмҽсендҽ теркҽлҽ.
3. Авыл җирлеге Башлыгы, Башкарма комитет җитҽкчесе, җирле үзидарҽ
органнары, Башкарма комитетның структур бүлекчҽлҽре, депутат запросы мөрҽҗҽгать
иткҽн предприятие, учреждение җитҽкчелҽре сорауга телдҽн яки язмача җавап бирергҽ,
кирҽк булганда, җавапларны ҽзерлҽүгҽ - запросны игълан иткҽндҽ рҽис тарафыннан
билгелҽнгҽн срокта, ҽ срок билгелҽнмҽгҽн очракта - ул игълан ителгҽн көннҽн 20 көн
эчендҽ.
Депутат (депутатлар) талҽбе буенча депутат запросына җавап җирлек Советы
сессиясендҽ игълан ителергҽ мөмкин.
43 статья. Депутат мҿрҽҗҽгате
1. Депутат, оештыру-хокукый формаларына һҽм милек рҽвешлҽренҽ бҽйсез

рҽвештҽ, дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына, предприятиелҽргҽ,
учреждениелҽргҽ һҽм оешмаларга, җирлек территориясендҽ урнашкан иҗтимагый
берлҽшмҽлҽргҽ депутат эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча тиешле вазыйфаи затларга
телдҽн яисҽ язмача мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
2. Депутат эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча депутат мөрҽҗҽгать иткҽн җирле
үзидарҽ органнары, муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр һҽм аларның
вазыйфаи затлары депутатка аның мөрҽҗҽгатенҽ язмача җавап бирергҽ яки мөрҽҗҽгать
иткҽн документларны, мөрҽҗҽгать алынганнан соң, ҽгҽр ул өстҽмҽ өйрҽнүне яисҽ
тикшерүне талҽп итмҽсҽ, 15 көн эчендҽ тапшырырга тиеш.
3. Депутатның мөрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ өстҽмҽ тикшерү яки нинди дҽ булса
мҽсьҽлҽлҽрне өстҽмҽ өйрҽнү зарурилыгы булганда, вазыйфаи затлар һҽм ҽлеге
статьяның 2 өлешендҽ күрсҽтелгҽн җитҽкчелҽр бу хакта депутат мөрҽҗҽгате
алынганнан соң 15 көн эчендҽ депутатка хҽбҽр итҽргҽ тиеш. Ахыргы җавап депутатка
депутатның язма мөрҽҗҽгате алынганнан соң 30 көннҽн дҽ соңга калмыйча тапшырыла.
4. Дҽүлҽт органнары, оешмалар тарафыннан аларның оештыру-хокукый
рҽвешлҽренҽ, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, аларның вазыйфаи затлары тарафыннан
депутатларның мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе һҽм сроклары законнар белҽн
билгелҽнҽ.
5. Депутат җирле үзидарҽ органнары һҽм учреждениелҽр тарафыннан
мөрҽҗҽгатьтҽ куелган мҽсьҽлҽлҽрне карауда турыдан-туры катнашырга хокуклы.
44 статья. Депутат этикасы
1. Аерым алганда, депутат, депутат этикасы нормаларын үтҽргҽ тиеш:
1) җирлек Советында билгелҽнгҽн халык алдында чыгыш ясау кагыйдҽлҽрен
үтҽргҽ;
2) депутат эшчҽнлеге белҽн бҽйле булмаган максатларда Федераль закон
тарафыннан конфиденциаль характердагы белешмҽлҽргҽ кертелгҽн, депутат
вҽкалҽтлҽрен үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган мҽгълүматларны таратмаска
һҽм кулланмаска;
3) җирле үзидарҽ органнары эшендҽ катнашудан тыелырга һҽм җирле үзидарҽ
органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм гражданнар
эшчҽнлегенҽ шҽхсҽн яки аның туганнарына кагылышлы мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽндҽ
йогынты ясау өчен депутат статусын кулланмаска;
4) депутат бурычларын объектив башкаруда шик тудырырлык тҽртиптҽн тыелырга,
шулай ук аның абруена яисҽ җирлек советы абруена зыян китерергҽ сҽлҽтле низаглы
ситуациялҽрдҽн котылырга;
5) мҽнфҽгатьлҽр конфликты барлыкка килү куркынычы янаганда - шҽхси кызыксыну
депутат вазыйфаларының объектив башкарылуына тҽэсир итҽ яки йогынты ясый алган
ситуациядҽ - бу хакта җирлек советына хҽбҽр итҽргҽ һҽм аның мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын булдырмауга юнҽлтелгҽн карарларын үтҽргҽ.
2. Депутат хокуклы түгел:
1) физик һҽм юридик затлардан депутат вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле

бүлҽклҽүлҽр (бүлҽклҽр, акчалата бүлҽк, ссудалар, хезмҽтлҽр, күңел ачу, ял итү,
транспорт чыгымнары өчен түлҽү, башка бүлҽклҽүлҽр) алырга;
2) гамҽлгҽ ашырыла торган вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ аерым сҽяси партиялҽргҽ,
сайлау берлҽшмҽлҽренҽ, шулай ук Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте
органнарына, җирле үзидарҽ органнарына сайлауларда аерым кандидатларга
өстенлекне тҽэмин итҽ торган карарлар кабул итҽргҽ;
3) үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру процессында, шул исҽптҽн җирлек Советы
тарафыннан аерым затларга, шулай ук устав (склад) капиталында депутат үз милкендҽ
яки катнашучы яисҽ ҽгъзасы булган оешмаларга җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн
финанс ташламалары һҽм гарантиялҽр бирү турындагы мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽндҽ,
өстенлек бирергҽ;
4) Россия Федерациясенең халыкара килешүлҽре нигезендҽ яисҽ федераль дҽүлҽт
хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле
үзидарҽ органнарының чит ил партнерлары белҽн килешүлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла торган командировкалардан тыш, физик һҽм юридик затлар исҽбенҽ депутат
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле командировкаларга барырга;
3. Депутат этикасы бозылган очракта, депутатның үз-үзен тотышы турындагы
мҽсьҽлҽ законлылык, хокук тҽртибе һҽм депутат этикасы мҽсьҽлҽлҽре буенча даими
комиссия утырышында карала, шулай ук җирлек Советы сессиясенҽ чыгарылырга
мөмкин.
XI бҥлек. ДЕПУТАТЛАРНЫҢ САЙЛАУЧЫЛАР БЕЛҼН ЭШЕ
45 статья. Депутатның сайлаучылар белҽн эшлҽве
1. Җирлек Советы депутаты үзенҽ бирелгҽн законнардан, җирлек Уставы һҽм ҽлеге
регламенттан файдалана.
Җирлек Советы депутаты сайлаучылардан кергҽн тҽкъдимнҽрне, гаризаларны һҽм
шикаятьлҽрне карый, үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ, аларда булган мҽсьҽлҽлҽрне дөрес,
үз вакытында хҽл итҽргҽ ярдҽм итҽ, җҽмҽгатьчелек фикерен өйрҽнҽ, җирле үзидарҽнең
тиешле органнарына, ҽ кирҽк булганда башка дҽүлҽт һҽм иҗтимагый органнарга
тҽкъдимнҽр кертҽ.
2. Җирлек Советы депутаты айга бер тапкырдан да ким булмаган санда
сайлаучыларны кабул итҽ. Гражданнарны кабул итү графигы, кабул итү датасын,
вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, квартал саен җирле массакүлҽм мҽгълүмат чараларында
бастырып чыгарылырга, шулай ук муниципаль берҽмлекнең рҽсми порталында
урнаштырылырга тиеш.
3. Депутат ел саен сайлаучыларга һҽм җирлек Советына үз эшчҽнлеклҽре турында
хисап бирҽ.
4. Җирлек Советы депутаты сайлаучыларга үз эшчҽнлеклҽре турында алар белҽн
очрашулар вакытында хҽбҽр итҽ.
46 статья. Депутатның сайлаучылар белҽн эшен оештыру
1. Җирлек Башлыгы һҽм аның урынбасары җирлек Советы депутатына депутатның

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле эшчҽнлегендҽ кирҽкле ярдҽм күрсҽтҽлҽр.
2. Җирлек Советы аппараты депутатның сайлаучылар белҽн эшлҽвен оештыру
өчен матди-техник шартлар тҽэмин итҽ.
3. Депутат эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруда ярдҽм итү өчен депутат җҽмҽгать
башлангычларында эшлҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽр булмаган ярдҽмчелҽргҽ ия
булырга хокуклы. Депутат ярдҽмчелҽре эшчҽнлегенең хокукый статусы, хокуклары һҽм
бурычлары, башка мҽсьҽлҽлҽре җирлек советының хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ.
XII бҥлек. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ
47 статья. Авыл җирлеге Советы эше турында мҽгълҥмат
1. Җирлек Советы, даими комиссиялҽр, башка органнар, җирлек Советы
депутатлары эшчҽнлеге җирле массакүлҽм мҽгълүмат чараларында, муниципаль
берҽмлекнең рҽсми порталында яктыртыла.
2. Җирлек Советы елга бер тапкыр массакүлҽм мҽгълүмат чараларында үз
эшчҽнлеге турында отчетлар бастыра.
48 статья. Регламентның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту
Ҽлеге регламентның үтҽлешен
урынбасары тарафыннан башкарыла.

контрольдҽ

тоту

җирлек

Башлыгы,

аның

49 статья. Регламентка ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр
Ҽлеге Регламентка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турындагы карар җирлек
Башлыгы, аның урынбасары, депутатлар, даими комиссиялҽр инициативасы белҽн
депутатларның билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ.
50 статья. Югары ҽзерлек режимы, гадҽттҽн тыш хҽл режимы, чиклҽҥ
чаралары (карантин), гадҽттҽн тыш яки хҽрби хҽл чорында район Советының эш
ҥзенчҽлеклҽре
1 бүлек.
1.
Татарстан
Республикасы
территориясендҽ
яисҽ
Актаныш
районы
территориясендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽр, гадҽттҽн тыш хҽллҽр режимы, чиклҽү чаралары
(карантин), район Советы рҽисе карары белҽн гадҽттҽн тыш яки хҽрби хҽл кертелгҽн
чорда район Советының, шул исҽптҽн аның аппаратының (алга таба - аерым эшчҽнлек
тҽртибе) эшчҽнлеге тҽртибе билгелҽнҽ ала.
2. Ҽлеге Регламентның район Советы, район Советы комитетлары һҽм
комиссиялҽре утырышларын, тыңлаулар, тавыш бирү һҽм аларга карарлар кабул итү
өлешендҽ ҽлеге Регламентның аерым тҽртибен билгелҽгҽндҽ ҽлеге бүлектҽ
билгелҽнгҽн үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып кулланыла.
3. Район Советы утырышлары, комитетлары һҽм комиссиялҽре эшчҽнлегенең
махсус тҽртибе гамҽлдҽ булган чорда, элемтҽ мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрлҽрен кулланып, видеоконференцэлемтҽ рҽвешендҽ (алга таба - район Советы,
комитет, район Советы комиссиясенең дистанцион формада утырышы) үткҽрелҽ ала.
2 бүлек.

1. Район Советы утырышын дистанцион формада уздыру турында карар район
Советы рҽисе, район Советы комитетлары һҽм комиссиялҽре утырышы - комитет рҽисе,
комиссия рҽисе тарафыннан кабул ителҽ.
2. Район Советы, комитеты, район Советы комиссиясе утырышында районның
күрсҽтелгҽн органнары ҽгъзалары булмаган затларның дистанцион формасында
катнашу, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы һҽм муниципаль нормативхокукый актлар талҽплҽрен исҽпкҽ алып, район Советы рҽисе, комитет рҽисе, район
Советы комиссиясе карары буенча гамҽлгҽ ашырыла.
3. Район Советы, комитет, район комиссиясе утырышын дистанцион рҽвештҽ
уздырганда карала торган мҽсьҽлҽ буенча карар сорашып тавыш бирү юлы белҽн кабул
ителҽ.
3 бүлек.
1. Эшчҽнлекнең аерым тҽртибе гамҽлдҽ булган чорда, аерым очракларда,
кичектерүне түзеп тормаучыларда, район Советы, район Советы комиссиясенең аларны
алып баруга кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча карарларында депутатларны, комитетны,
комиссиялҽрне сораштыру юлы белҽн тавыш бирү юлы белҽн кабул ителергҽ мөмкин
2. Депутатларны сораштыру юлы белҽн тавыш бирү шушы Регламентның 231
статьясында каралган тҽртиптҽ район Советы рҽисе карары буенча үткҽрелҽ. Тавыш
бирү комитет депутатларыннан сораштыру юлы белҽн, комиссиялҽр тиешле комитет
рҽисе карары буенча үткҽрелҽ һҽм сораштыру кҽгазьлҽреннҽн файдаланып гамҽлгҽ
ашырыла, аларда комитет ҽгъзасы, һҽр мҽсьҽлҽ буенча комиссия позициясе чагыла.
Депутатлар, комитет, комиссия депутатлары арасында үткҽрелгҽн сораштыру кҽгазе
район Советына, шул исҽптҽн электрон элемтҽ чараларын кулланып, җибҽрелергҽ
мөмкин.
4 бүлек.
1. Район Советы утырышын дистанцион рҽвештҽ уздыру турында карар район
Советы Президиумы тарафыннан кабул ителҽ. Утырышны дистанцион рҽвештҽ уздыру
турындагы карарда күрсҽтелгҽн утырышка чакырылган затлар исемлеге билгелҽнергҽ
мөмкин. Дистанцион формада район Советы утырышында катнашу мөмкинлеге Актаныш
муниципаль районы Башлыгына, Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты
җитҽкчесенҽ, Татарстан Республикасы Актаныш районы прокурорына мҽҗбүри тҽртиптҽ
тҽэмин ителҽ.
2. Район Советы утырышын дистанцион рҽвештҽ уздыру турындагы мҽгълүмат
кичекмҽстҽн район Советы депутатларына җибҽрелҽ һҽм “Интернет” челтҽрендҽ район
Советының рҽсми сайтында урнаштырыла.
3. Район Советы утырышында карарлар дистанцион формада электрон системадан
файдаланмыйча ачык тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ. Тавыш бирү, сорауларга
язылу, чыгышка язылу утырышта катнашучы депутатлардан сораштыру (район Советы
депутатлары билгелҽгҽн башка ысуллар белҽн, дистанцион рҽвештҽ утырыш башында)
юлы белҽн үткҽрелҽ.
4. Район Советы утырышын дистанцион формада трансляциялҽү «Интернет»
челтҽрендҽге район Советының рҽсми сайтында һҽм, кирҽк булганда, «Интернет»
челтҽрендҽге башка мҽгълүмати ресурсларда башкарыла.
5. Район Советы карары буенча чакырылган затлар, элемтҽнең мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрлҽрен кулланып, район Советы утырышында дистанцион
рҽвештҽ катнаша ала.
5 бүлек.
1. Район Советы, комитеты, комиссия утырышын үткҽргҽндҽ, дистанцион формада
утырыш беркетмҽсе рҽсмилҽштерелҽ, утырышта рҽислек итүче тарафыннан имзалана.
2. Район Советы утырышы, комитеты, район Советы комиссиясе, парламент
тыңлаулары беркетмҽсенҽ, дистанцион рҽвештҽ, утырышны уздырганда, утырышны
башлап җибҽрү һҽм төгҽллҽгҽндҽ кулланыла торган программа чаралары турында

белешмҽлҽр, шулай ук ҽлеге Регламентта каралган башка белешмҽлҽр кертелҽ.
Беркетмҽгҽ утырышның аудио - һҽм видеоязмасы теркҽлҽ.

