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КАРАР
«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Державино
авыл җирлеге» муниципаль берәмлек уставына үзгәрешләр кертү
турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы һәм
«Муниципаль берәмлекләр уставларын дәүләт теркәве турында» 2005 елның
21 июлендәге 97-ФЗ номерлы Федераль законнар, «Татарстан
Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә Державино авыл
җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Державино
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына кушымта нигезендә
үзгәрешләр кертергә.
2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен
җибәрергә..
3. Әлеге карар «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның
гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль законның 44 статьясындагы 8 өлеше нигезендә үз көченә керә дип
билгеләргә.
4. Әлеге карарны «Кама ягы» («Камская новь») район газетасында,
махсус мәгълүмат стендларында, Интернет мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми
порталында http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча һәм Интернет
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Лаеш муниципаль районының
http://laishevo.tatarstan.ru. адреслы рәсми сайтында бастырып чыгарырга
(халыкка җиткерергә).
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.
Башлык-Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы Державино
авыл җирлеге Советы рәисе

И.И.Камалиева

2020 елның «23» мартындагы 4
номерлы Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районының
Державино авыл җирлеге советы
карарына кушымта

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Державино
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр
1. 5 статьяның 1 пунктындагы 14 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә:
«14) каты коммуналь калдыкларны туплау (шул исәптән аерым туплау) һәм
транспортировкалау эшчәнлеген оештыруда катнашу;».
2. 6 статьяның 1 пунктындагы 13 пунктчасында «хуҗасыз йорт хайваннарын
аулау һәм асрау чараларын» сүзләрен «йорт хуҗалары булмаган хайваннар белән
эш итү эшчәнлеген» сүзләренә алмаштырырга.».
3. 31 статьяга түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
а) 6.1 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«6.1. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең
сайланулы вазыйфаи заты «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25
декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка федераль законнар белән
билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәргә тиеш. «Коррупциягә
каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль
закон, «Дәүләт вазыйфаларын биләүче затлар һәм аларның керемнәренә башка
затлар чыгымнарының туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3
декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «Аерым категориядәге затларга
Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында
счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлар (кертемнәр) булдыруны, акчалар һәм
кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм
(яисә) алардан файдалануны тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ
номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның
гомуми принциплары турында» Федераль законның 40 статьясына һәм
«Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законның 13.1 статьясына
үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 26 июлендәге 228-ФЗ номерлы Федераль
законда башкасы каралмаган булса, Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы
әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләре вакытыннан
алда туктатыла»;.
б) 6.3 пунктта «Державино авыл җирлеге советы депутаты вәкаләтләрен
вакытыннан алда туктату турында гариза белән мөрәҗәгать итә» сүзләрен
«Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең
сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә күрсәтелгән
затларга карата җаваплылыкның башка чараларын куллану турындагы гариза
белән мөрәҗәгать итә» сүзләренә алмаштырырга.
4. 34 статьяның 21 пунктчасын үз көчен югалткан дип танырга.

5. 50 статьяның 2 пунктындагы 14 абзацында «хуҗасыз йорт хайваннарын
аулау һәм асрау чаралары» сүзләрен «хуҗаларсыз хайваннар белән эш итү
эшчәнлеге» сүзләренә алмаштырырга.
6. 86 статьяга түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
а) 1 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мөнәсәбәтләрен, гавами
норматив йөкләмәләрне һәм физик затларга Россия Федерациясе бюджет
системасы бюджетларыннан башка түләүләр буенча йөкләмәләрне җайга сала
торган хокукый актлар нигезләмәләрен үтәүне тәэмин итү, шулай ук бюджеттан
акчалар бирү турында муниципаль контрактлар, шартнамәләр (килешүләр)
шартларын үтәү максатларында гамәлгә ашырыла.
б) 2 пунктта «бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә» сүзләрен төшереп
калдырырга.;
в) 3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Эчке муниципаль финанс контроле Федераль казначылыкның, Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районының финанс-бюджет палатасының
контроль эшчәнлеге булып тора.».
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