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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы
"Бербаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге
Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында " 2003 елныц 6 октябрендэге 131 -ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ
«Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында «2014 елныц 29 ноябрендэге
110-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына узгэрешлэр керту хакында»
Татарстан Республикасы Законы нигезендэ, 2020 елньщ 24 июлендэге ачык
тыцлаулар нэтижэлэре буенча, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль
районыныц «Бербаш авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына таянып,
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бербаш авыл жирлеге Советы
карар итэ:
1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц «Борбаш авыл
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына 1 нче кушымта нигезендэ узгэрешлэр
Ьэм естэмэлэр кертергэ.
2. Олеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэулэт теркэвенэ алу очен
жибэрергэ.
3. Дэулэт теркэвенэ алынганнан соц элеге карарны Татарстан Республикасы
хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында бастырып чыгарырга Ьэм Балтач
муниципаль районыныц рэсми сайты нда игълан итэргэ кирэк.
4. Олеге карар рэсми халыкка житкерелгэннэн соц уз коченэ керэ.
5. Уставныц 77 статьясындагы 3 пунктыныц (бюджет утэлеше турында еллык
хисапка бэялэмэ эзерлэу сроклары елешендэ) 2021 елныц 1 гыйнварына кадэр
гамэлдэ булуы туктатылды........
6. Узгэрешлэр кагылышлы статьясы 15.1, 16, 22, 23.1, 24.1, 74.1 2021 елныц 1
гыйнварыннан уз коченэ керэ. Уставныц 15.1 Ьэм 74.1 статьялары нигезлэмэлэренец
гамэлдэ булуы элеге карар уз коченэ кергэн кенгэ кадэр барлыкка килгэн хокук
менэсэбэтлэренэ кагылмый.
7. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.
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Бербаш авыл жирлеге Советы карарына
1 нче кушымта № 5, 21.09.2020 ел

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы "Бербаш авыл
ЖирлеГе" муниципаль берэмлеге Уставында узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр
Уставный 5 статьясындагы 1 пунктыныц 7 пунктчасын яца редакциядэ
бэян итэргэ:
7) Жирлек территориясендэ физик культура, мэктэп спорты йэм массакулэм
спорт усеше очен шартлар булдыру, жирлекнец рэсми физкультура-сэламэтлэндеру
Ьэм спорт чараларын уткэруне оештыру;;
:
Уставный 5 статьясындагы 1 пунктыныц 20 пунктчасын яца редакциядэ
бэян итэргэ:
20) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендэ уз белдеге белэн
тезелешне суту, уз белдегец белэн корылган корылманы суту яки аны рехсэт ителгэн
тезелеш, узгэртеп кору, жирдэн файдалану йэм тозелеш кагыйдэлэре белэн
билгелэнгэн капиталь тезелеш объектларынын, чик параметрларына, территорияне
планлаштыру документларына яисэ федераль законнарда билгелэнгэн капиталь
тезелеш объектлары параметрларына мэжбури талэплэргэ туры китеру турында
Карар кабул иту.
Уставный 6 статьясындагы 1 пунктын яна редакциядэ бэян итэргэ:
1. Жирлекнен жирле узидарэ органнары тубэндэгёлэргэ хокуклы::
1) жирлек музейларын булдыру;
2)жирлектэ нотариус булмаган очракта законнарда каралган нотариаль гамэллэр
кылу;
3) опека йэм попечительлек эшчэнлеген тормышка ашыруда катнашу;
4) жирлек территориясендэ жирле милли-мэдэни мохтариятлэрнец хокукларын
гамэлгэ ашыру белэн бэйле эшчэнлекне гамэлгэ ашыру ечен шартлар тудыру;;
5) Россия Федерациясе халыкларыныц миллй-мэдэни усешенэ ярдэм иту Ьэм
жирлек территориясендэ миллэтара менэсэбэтлэр елкэсендэ чараларны гамэлгэ
ашыру;;
6)жирлек территориясендэ урнашкан муниципаль предприятиелэрне йэм
учреждениелэрне мобилизацион эзерлэу чараларын оештыруда йэм тормышка
ашыруда катнашу;
7) муниципаль Янгын сагы булдыру;
8) туризмны устеру ечен шартлар тудыру;
9) кеше хокукларын тээмин итугэ жэмэгать контролен Ьэм мэжбури тоту
урыннарында булган затларга ярдэм курсэтуне гамэлгэ ашыручы ижтимагый
кузэтчелек комиссиялэренэ ярдэм курсэту.;
10) "Россия Федерациясендэ инвалидларны социаль яклау турында" 1995 елныц
24 ноябрендэге 181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ инвалидларныц
ижтимагый берлэшмэлэренэ, шулай ук Гомумроссия инвалидлар ижтимагый
берлэшмэлэре тарафыннан оештырылган оешмаларга ярдэм курсэту.";
11) торак законнары нигезендэ социаль файдаланудагы торак фондыныц торак
урыннарына наем шартнамэлэре буенча гражданнарга муниципаль торак фондыннан
торак урыннары биру;
12) жирлек территориясендэ яшэуче хужаларсыз хайваннар белэн эш иту буенча
эшчэнлекне гамэлгэ ашыру;
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13) "Россия Федерациясендэ хокук бозуларны профилактикалау системасы
нигезлэре турында" 2016 елньщ 23 июнендэге 182-ФЗ номерлы Федераль законда
каралган хокук бозуларны профилактикалау елкэсендэ чараларны гамэлгэ ашыру.";
14) инвалидлар, сэламэтлеклэре чиклэнгэн затлар, адаптив физик культура Ьэм
адаптив спорт усешенэ ярдэм курсэту;
15) "Кулланучылар хокукларын яклау турында" 1992 елньщ 7 февралендэге
2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын
яклау чараларын гамэлгэ ашыру";
16) полиция участок уполномоченные вазыйфасын билэп торучы хезмэткэргэ
йэм аныц гаилэ эгъзаларына хезмэткэр тарафыннан курсэтелгэн вазыйфаны билэу
чорында торак урыны биру.
&

Уставны тубэндэге эчтэлекле 15.1 статья белэн тулыландырырга:
Статья 15.1. Инициативалы проектлар
1. Д ирлек халкы яки аныц олеше очен остенлекле булган чараларны тормышка
ашыру, жирле эйэмияттэге мэсьэлэлэрне яки жирле узидарэ органнарына бирелгэн
башка мэсьэлэлэрне хэл иту максатыннан, жирлек башкарма комитетына
инициативалы проект кертелергэ мемкин. Инициативалы проектлар гамэлгэ
ашырыла торган жирлек территориясенец бер елешен билгелэу тэртибе жирлек
Советыныц норматив хокукый акты белэн билгелэнэ.
2. Инициативалы проектны керту инициативасьцбелэн, унтугыз яшькэ житкэн
йэм тиешле жирлек территориясендэ яшэуче кимендэ ун гражданнан торган
инициатив теркем, территориаль ижтимагый узидарэ органнары, иске авыл торак
пункты (алга таба - проект инициаторлары) чыгыш ясарга хокуклы. Инициатив
теркемнец минималь саны жирлек Советыныц норматив хокукый акты белэн
киметелергэ мемкин. Проект инициаторы булып чыгу хокукы, жирлек Советыныц
норматив хокукый акты нигезендэ, шулай ук тиешле жирлек территориясендэ
эшчэнлек алып баручы башка затларга да бирелергэ мемкин.
3. Инициативалы проект уз эченэ тубэндэге мэгълуматларны алырга тиеш:
1) жирлек халкы яки аныц елеше ечен естенлекле эйэмияткэ ия булган
проблеманы тасвирдау.;
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2) элеге проблеманы хэл. иту буенча тэкъдимнэрне нигезлэу;
3)инициативалы проектны гамэлгэ ашыруныц кетелгэн нэтижэсен (кетелгэн
нэтижолэреп) тасвирлау;
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4)инициативалы проектны гамэлгэ ашыру ечен кирэкле чыгымнарны алдан
исэплэу;
.
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5) инициативалы проектны гамэлгэ ашыруныц планлаштырылган сроклары;
6) элеге проектны гамэлгэ ашыруда кызыксынган затларныц планлаштырылган
(мемкин) финанс, мелкэт Ьэм (яки) хезмэт катнашуы турында белешмэлэр;
7) инициативалы проектны гамэлгэ ашыру ечен, планлаштырылган инициатив
тулэулэр кулэменнэн тыш, элеге акчаларны файдалану куздэ тотылган очракта,
жирле бюджет акчалары кулэменэ курсэту (статья исеме 2007 елныц 2 августындагы
38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендэ);,
8) жирлек территориясенэ яисэ аныц елешенэ курсэтмэ, аныц чиклэрендэ
инициатив проект гамэлгэ ашырылачак, жирлек Советыныц норматив хокукый
актында билгелэнгэн тэртип нигезендэ;;
9) жирлек Советыныц норматив хокукый актында каралган башка белешмэлэр.
4. Инициативалы проект, аны авыл жирлеге башкарма комитетына керткэнче,
гражданнар жыенында, жыелышында яки конференциясендэ, шул исэптэн

территориаль ижтимагый узидарэне гамэлгэ ашыру мэсьэлэлэре буенча гражданнар
жыенында, жыелышында яки конференциясендэ каралырга тиеш. ТТТул ук вакытта
бер жыенда, бер жыелышта яки гражданнарныц бер конференциясендэ берничэ
инициативалы проектны карау момкин.
Авыл жирлеге Советыныц норматив-хокукый акты белэн гражданнарныц
инициативалы проектка ярдэм иту турындагы мэсьэлэ буенча фикерен ачыклау,
шулай ук гражданнарны сораштыру, аларныц имзаларын жыю юлы белэн дэ куздэ
тотылырга момкин.
Проект инициаторлары инициаторлары инициативалы проектны авыл жирлеге
башкарма комитетына керткэндэ, аца жыен, жыелыш яки гражданнар
конференциялэре беркетмэсен, гражданнар арасында сораштыру нэтижэлэрен Ьэм
(яки) жирлеклэрдэ яшэучелэр тарафыннан инициативалы проектны яки аныц
елешендэ хуплауны раслаучы кул кую кэгазьлэрен куялар.
5. Авыл жирлеге башкарма комитетына инициатив проект керту турында
мэгълумат бастырылып чыгарылырга (халыкка житкерелергэ) Ьэм Татарстан
Республикасы Балтач муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштырылырга
тиеш http ://bal tasi.tatarstan.ru-инш шаги в проект кергэн коннэн алып еч эш коне эчендэ
жирлек башкарма комитетына элеге статьяныц 3 пунктында курсэтелгэн, шулай ук
проект инициаторлары турында белешмэлэр булырга тиеш. Бер ук вакытта
гражданнар жирлек башкарма комитетына инициатив проект буенча уз искэрмэлэрен
Ьэм тэкъдимнэрен биру момкинлеге турында хэбэрУитэлэр, аларны тэкъдим иту
вакыты биш эш коненнэн дэ ким булмаска тиеш. Уз искэрмэлэрен Ьэм тэкъдимнэрен
унтугыз яше тулган жирлек халкы жибэрергэ хокуклы. Авыл торак пунктында элеге
мэгълумат шулай ук иске авыл жирлеге гражданнарыныц игътибарына житкерелэ.
6.Инициативалы проект авыл жирлеге башкарма комитеты тарафыннан
кертелгэн коннэн соц 30 кон эчендэ мэжбури каралырга тиеш. Авыл жирлеге
башкарма комитеты инициативалы проектны карау нэтижэлэре буенча тубэндэге
карарларныц берсен кабул итэ:
1) жирле бюджет турындагы карарда каралган бюджет ассигнованиелэре
чиклэрендэ жирле бюджет проектын тезу Ьэм карау (жирле бюджет турындагы
карарга узгэрешлэр керту) тэртибе нигезендэ1тиешле максатларга Ьэм (яисэ) тиешле
максатларга Ьэм (яисэ) бюджет ассигнованиелэре чиклэрендэ инициативалы
проектны хупларга Ьэм аны эшне дэвам итэргэ.);
2) инициативалы проектка ярдэм итудэн баш тартырга Ьэм инициативалы
проектка ярдэм итудэн баш тарту сэбэплэрен курсэтеп, проектны инициаторларына
кире кайтарырга.
7. Жирлек башкарма комитеты инициативалы проектка ярдэм итудэн баш тарту
турында тубэндэге очракларныц берсендэ карар кабул итэ:
1) инициатив проектны керту Ьэм аны карауныц билгелэнгэн тэртибен утэмэу.;
2) инициативалы проектныц федераль законнар Ьэм Россия Федерациясенец
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары Ьэм башка
норматив хокукый актлары, жирлек уставы талэплэренэ туры килмэве;;
3) жирле узидарэ органнарында кирэкле вэкалэтлэр Ьэм хокуклар булмау
сэбэпле, инициативалы проектны гамэлгэ ашыру момкинлеге булмау;;
4) инициативалы проектны гамэлгэ ашыру очен кирэк булган акчалар кулэмендэ
жирле бюджет акчалары булмау (аларны формалаштыру чыганагы инициативалы
тулэулэр булмаган).;
5) инициативалы проектта тасвирланган проблеманы нэтижэлерэк ысул белэн
хэл иту момкинлеге булу;

6) инициативалы проектны конкурс нигезендэ сайлап алуны узмаган дип тану.
8. Жирлекнец башкарма комитеты элеге статьяныц 7 пунктындагы 5
пунктчасында каралган очракта, проект инициаторларына инициативалы проектны
бергэлэп эшлэп бетерергэ, шулай ук аны башка муниципаль берэмлекнец яки дэулэт
органыныц жирле узидарэ органына аларныц компетенциясе нигезендэ тэкъдим
итэргэ тиеш.
9. Инициативалы проектларны тэкъдим иту, керту, фикер алышу, карау, шулай
ук аларны конкурс нигезендэ сайлап алуны уткэру тэртибе жирлек Советы
тарафыннан билгелэнэ.
10. Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертлар исэбенэ
финанс ярдэме алу очен тэкъдим ителэ торган инициативалы проектларга карата
инициативалы проектлар, инициативалы проектларны карау тэртибе, шул исэптэн
аларга ярдэм итудэн баш тарту очен нигезлэр, мондый инициативалы проектларны
конкурс нигезендэ сайлап алу тэртибе Ьэм критерийлары Татарстан Республикасы
законы Ьэм (яисэ) башка норматив хокукый акты нигезендэ билгелэнэ. Бу очракта
пунктларныц талэплэре 3, 6, 7, 8, 9, 11 элеге статьяныц 12 пункты да кулланылмый.
11. Эгэр жирлек башкарма комитетына берничэ инициатива проекты кертелгэн
булса, шул исэптэн естенлекле проблемаларны тасвирлау белэн, жирлек башкарма
комитеты конкурс нигезендэ сайлап алуны оештыра Ьэм бу хакта проект
инициаторларына хэбэр итэ.
12. Инициативалы проектларны конкурс тш щ зендэ сайлап алуны уткэру
коллегиаль органга (комиссиягэ) йеклэнэ, аныц Формалаштыру Ьэм эшчэнлек
тэртибе жирлек Советыныц норматив хокукый акты белэн билгелэнэ. Коллегиаль
орган (комиссия) составы жирлекнец башкарма комитеты тарафыннац
формалаштырыла. Шул ук вакытта коллегиаль орган (комиссия) эгъзаларыныц
гомуми саныннан яртысы жирлеклэр Советы тэкъдимнэре нигезендэ билгелэнергэ
тиеш. Проект инициаторларына Ьэм аларныц вэкиллэренэ конкурс нигезендэ сайлап
алуны уздырганда коллегиаль орган (комиссия) инициативалы проектларны карауда
катнашу Ьэм ал ар буенча уз позициялэрен бэян иту мемкинлеге тээмин ителергэ
тиеш.
.у
13. Проектныц иниццаторлары, тиешле жирлек территориясендэ яшэуче
гражданнар жыены, жыелышы яки конференциясе белэн вэкалэтле башка
гражданнар, шулай ук Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнэ торган башка
затлар, Россия Федерациясе законнарына к ар ты килми торган рэвешлэрдэ
инициативалы проектны гамэлгэ ашыруны ижтимагый контрольдэ тотарга хокуклы.
14. Жирлек Башкарма, комитетыныц инициатив проектын карау, инициатив
проектны тормышка ашыруныц барышы, шул исэптэн акча средстволарыннан
файдалану, милек Ьэм (яки) аны тормышка ашыруда кызыксынган затларныц хезмэт
катнашуы турында мэгълумат «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц
рэсми порталы» интернет-ресурсында басылып чыгарга тиеш. http://pravQ.tatarstan.ru
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц рэсми сайты нда урнаштыру
юлы белэн халыкка хэбэр иту тэртибе http://baltasi.tatarstan.ru к Авыл жирлеклэре
башкарма комитетыныц инициативалы проектны гамэлгэ ашыру нэтижэлэре
турындагы хисабы- басылып чыгарга (халыкка житкерелергэ) Ьэм Татарстан
Республикасы Балтач муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштырылырга
тиеш
http://baltasi.tatarstan.ru
инициативалы
проектны
гамэлгэ
ашыру
тэмамланганнан соцЗО календарь кон эчендэ. Авыл торак пунктында элеге мэгълумат
шулай ук иске авыл жирлеге.гражданнарыныц игътибарына житкерелэ.

Уставный 16 статьясындагы 9 пунктына тубэндэге эчтэлекле 7 пунктча
естэргэ:
7)
инициативалы проектны тикшеру Ьэм аны хуплау мэсьэлэсе буенча карар
кабул иту.»;
Уставныц 16 статьясына тубэндэге эчтэлекле 10.1 пункт естэргэ:
«10.1. Территориаль ижтимагый узидарэ органнары инициативалы проектны
проект инициаторлары сыйфатында тэкъдим итэ алалар.»;
л

,Уставныц 20 статьясындагы 1 пунктында " жирлекнец жирле узидарэ
вазыйфаи затлары турында "сузлэреннэн соц" инициативалы проектларны керту йэм
аларны карау мэсьэлэлэре буенча фикер алышу "сузлэрен естэргэ,»;
Уставныц 20 статьясындагы 2 пунктына тубэндэге абзац естэргэ:
«Инициативалы проектларны керту Ьэм аларны карау мэсьэлэлэре буенча
гражданнар жыелышында уналтынчы яшькэ житкэн Тиешле территориядэ яшэучелэр
катнашырга хокуклы. Инициативалы проектларны керту мэсьэлэлэрен карау Ьэм
тикшеру максатларында гражданнар жыелышын билгелэу Ьэм уткэру тэртибе Жирлек
Советыныц норматив хокукый акты белэн билгелэнэ.»;
Уставныц 22 статьясындагы 2 пунктына тубэндэге эчтэлекле тэкъдим
естэргэ:
«Гражданнарныц инициативалы проектка ярдэм иту турындагы фикерен
ачыклау мэсьэлэсе буенча уткэрелгэн сораштыруда жирлек яки аныц елешендэ
яшэучелэр катнашырга хокуклы, аларда уналтынчы яшькэ житкэн инициативалы
проектны гамэлгэ ашыру тэкъдим ителэ.»;
Уставныц 22 статьясындагы 3 пунктына тубэндэге эчтэлекле 3 пунктча
естэргэ:
"3) унтугыз яшькэ житкэн инициативалы проектны гамэлгэ ашыру тэкъдим
ителгэн жирлек халкы яисэ аныц бер елеше - элеге инициативалы проектка ярдэм иту
турында гражданнарныц фикерен ачыклау ечен.»;
Уставныц 22 статьясындагы 5 пунктында беренче абзацны тубэндэге
редакциядэ бэян итэргэ:
«5. Гражданнарны сораштыру билгелэу турында карар жирлек Советы
тарафыннан кабул ителэ. Гражданнар арасында сораштыру уткэру ечен Татарстан
Республикасы Балтач муниципаль районыныц рэсми сайты файдаланыла ала
http://baltasi.tatarstan.ru. гражданнар арасында сораштыру билгелэу турында жирлек
Советыныц норматив хокукый актында билгелэнэ:»;

Уставныц 22 статьясындагы 5 пунктына тубэндэге эчтэлекле 6 пунктча
естэргэ:
6)
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц рэсми сайтыннан
файдаланып, гражданнар арасында сораштыру уздырган очракта сораштыруда
катнашучыларны идентификациялэу тэртибе http://baltasi.tatarstan.ru»;»
Уставныц 22 статьясындагы 7 пунктыныц 1 пунктчасына "жирлек халкы
ечен" сузлэрен естэргэ»;

23.1 Уставны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ
23.1 Статья. Халык жыены
1. Гражданнар жыены халык тарафыннан турыдан-туры жирле узидарэ гамэлгэ
ашырылу Ьэм халыкныц жирле узидарэне гамэлгэ ашыруда катнашуы рэвеше булып
тора.
2. Гражданнар жыены «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ
гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законда каралган
очракларда Ьэм «жирлек составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын
эзерлэу тэртибе турында» гы Положение нигезендэ уткэрелэ.
2.1. Гражданнар жыены анда торак пункт яки жирлек халкыныц сайлау хокукына
ия яртысыннан артыгы катнашуда хокуклы. Эгэр торак пунктта элеге торак пунктта
яшэучелэрнец сайлау хокукына ия яртысыннан артык кешенец бер ук вакытта бергэ
булу момкинлеге булмаса, жирлек уставы нигезендэ гражданнар жыены этаплап
уткэрелэ, ул жирлек торак пунктларында гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уткэру
тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн расланган тэртиптэ гражданнар жыенын уткэру
турында Карар кабул ителгэн кеннэн бер айдан да артмый. Шул ук вакытта элегрэк
гражданнар жыенымда катнашкан затлар тавыш бирудэ катнашуныц алдагы
этапларында катнашмый. Гражданнар жыенында катнашучыларньщ яртысыннан
артыгы тавыш бирсэ, халык жыены карары кабул ителгэн дип санала.
3. «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ Оештыруньщ гомуми принциплары
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25.1
статьясында каралган очракларда гражданнар жыены уткэрелергэ момкин:
1) элеге торак пункт территориясен башка жирлек (муниципаль район
территориясенэ кертугэ китерэ торган курсэтелгэн торак пункт составына кергэн
жирлек (муниципаль район), чиклэрен узгэрту мэсьэлэсе буенча торак пунктта;);
2) жирлек составына керуче торак пунктта элеге торак пункт территориясендэ
гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча. ;
3) авыл торак пунктында иске авыл торак пункты кандидатурасын тэкъдим иту
мэсьэлэсе буенча, шулай ук иске; авыл торак пунктыныц вэкалэтлэрен вакытыннан
алда туктату мэсьэлэсе буенча.; ;
4). авыл торак пунктында гражданнар жыены шулай ук муниципаль хезмэт
турында Россия Федерациясе закрннарында каралган очракларда муниципаль хезмэт
ваз ы йф ас ы н б и; iэу гэ конкурс уткэргэндэ конкурс комиссиясе составына
кандидатуралар тэкъдим иту максатларында уткэрелергэ мемкин.
4.Гражданнар жыенын жирлек башлыгы йэ сайлау хокукына ия, 10 кешедэн дэ
ким булмаган торак пунктта яшэучелэр теркеме инициативасы белэн чакырыла ала.
5. Жысн уткэру инициативасын хуплау йезеннэн жыелыргатиешле имзалар саны
сайлау хокукына ия, торак пункт, территориясендэ даими яки нигездэ яшэуче, яшэу
урыны буенча теркэлгэн гражданнар саныныц 5 процентын тэшкил итэ, лэкин 25тэн
дэ ким була алмый.
,
6 . Жирлек башлыгы чакыра торган халык жыены жирлек башлыгы карары белэн
билгелэнэ, инициатив теркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар жыены
жирлек Советы карары белэн билгелэнэ.
7.' Торак пунктта яшэучелэр халык жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны турында
ал дан хэбэр итэлэр, муниципаль хокукый акт проекты Ьэм гражданнар жыенын хэл
итугэ чыгарыла торган мэсьэлэлэр буенча материаллар белэн ал дан ук «жирлек
составына керуче ■торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу тэртибе
турында»нигезлэмэдэ билгелэнгэн тэртип нигезендэ танышалар.

8.
Жыенда. кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актлар булып торалар
Жирлек башлыгы тарафыннан имзаланалар Ьэм Татарстан Республикасы муниципаль
норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ:тиеш.
Уставньщ 24.1 статьясындагы 6 Пунктына тубэндэге эчтэлекле 4.1 пункт
естэргэ:
«4.1) авыл торак пунктында яшэучелэр очен остенлекле эЬэмияткэ шт булган
мэсьэлэлэр буенча инициативалы проект керту турында инициатива белэн чыгыш
ясарга хокуклы;»;
. Уставный 28 статьясындагы 2 пунктына тубэндэге эчтэлекле пункт
естэргэ:
Жирлек Советы депутатына уз вэкалэтлэрен даими рэвештэ гамэлгэ ашыру ечен,
айга ике эш кене жыелмасында, эш урынын (вазыйфаларын) саклау гарантиялэнэ.

Уставньщ 42 статьясына тубэндэге эчтэлекле 6 пункт естэргэ:
6.
"Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында" Федераль законныц 40 статьясындагы 7 олешенец 2 пунктындагы "б"
пунктчасында Ьэм "коррупциягэ каршы тору турында" 2008 елныц 25 декабрендэге
273-ФЗ номерлы Федераль законныц 12.1 статьясындагы 3.5 пунктыныц 2 пунктында
каралган очракларда жирлек башлыгы, "Татарстан Республикасында жирле узидарэ
турында"Татарстан Республикасы Законына 2 нче'Тсушымта нигезендэ, тулэусез
нигездэ, коммерциясез оешмалар белэн идарэ итудэ катнашырга хокуклы.
Уставный
Уставныц
Уставныц
3-6 пунктлары

50 статьясындагы 2 пунктыныц 2 абзацын тешереп калдырырга
50 статьясындагы 3 ,4 пунктларын тешереп калдырырга
50 статьясындагы 5-8 пунктларын Уставный 50 статьясындагы
дип санарга

Уставны тубэндэге эчтэлекле 74.1 статья белэн тулыландырырга:
74.1
Статья. Инициативалы проектларны тормышка ашыруны финанс Ьэм башк
яктан тээмин иту
1. Элеге Уставньщ 15.1 статьясында каралган инициативалы проектларны
гамэлгэ ашыруны финанс ягыннан тээмин иту чыганагы булып жирле бюджет
турындагы карарда каралган инициативалы проектларны гамэлгэ ашыруга, шул
исэптэн, жирлекнец тиешле чыгым йоклэмэлэрен финанс белэн тээмин иту
максатларында бирелгэн инициативалы тулэулэр Ьэм (яисэ) бюджетара
трансфертларны исэпкэ алып, формалаштырыла торган бюджет ассигнованиелэре
тора.
2. Инициативалы тулэулэр астында гражданнарныц, шэхси эшкуарларныц Ьэм
Россия Федерациясе законнары нигезендэ юридик затларныц ирекле нигездэ тулэнэ
торган Ьэм конкрет инициативалы проектларны гамэлгэ ашыру максатларында
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ жирле бюджетка кучерелэ торган
акчалары ацлашыла.
3. Эгэр дэ инициатив проект гамэлгэ ашырылмаган булса, инициативалы
тулэулэр жирле бюджетка кучеруне гамэлгэ ашыручы затларга (шул исэптэн
оешмаларга) кире кайтарылырга тиеш. Инйциативалы проектны гамэлгэ ашыру
нэтижэлэре буенча инициативалы проектны гамэлгэ ашыру максатларында
файдаланылмаган инициативалы тулэулэр: калдыгы барлыкка килгэн очракта,

курсэтелгэн тулэулэр жирле бюджетка кучеруне гамэлгэ ашыручы затларга (шул
исэптэн оешмаларга) кире кайтарылырга тиеш.
Аларны жирле бюджетка кучеруне гамэлгэ ашыручы затларга (шул исэптэн
оешмаларга) кире кайтарылырга тиешле инициативалы тулэулэр суммаларын
исэплэу Ьэм кире кайтару тэртибе жирлек Советыныц норматив хокукый акты белэн
билгелэнэ.
4.
Инициативалы проектлар|ны тормышка ашыру, шулай ук, кызыксынган
затларныц ирекле молкэти Ьэм (яки) хезмэт катнашуы рэвешендэ дэ тээмин ителергэ
мемкин».

