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Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Чәчәкле авыл җирлеге муниципаль берәмлеге
Уставына үзгәрешләр
1.
5 статьяның беренче өлешенә түбәндәге эчтәлекле 21 пункт өстәргә::
21) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән төзелгән
корылманы сүтү, үз белдеге белән корылган корылманы сүтү яки аны рөхсәт ителгән
төзелеш объектларын үзгәртеп кору, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре
белән билгеләнгән капиталь төзелеш объектларының чик параметрларына,
территорияне планлаштыру документларына яисә федераль законнарда
билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләргә
туры
китерү
турында
Карар
кабул
итү.».
2.
6 статьяның 1 өлешендәге 12 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«12) җирлек территориясендә яшәүче хуҗаларсыз гына хайваннар белән эш итү
буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру».
3.
6 статьяның 1 өлешен түбәндәге эчтәлекле 16 пунктча өстәргә::
16 «полиция участок уполномоченные вазыйфасын биләп торучы хезмәткәргә һәм
аның гаилә әгъзаларына хезмәткәр тарафыннан күрсәтелгән вазыйфаны биләү
чорында торак урыны бирү.».
4. 16 статьяның 9 өлешен түбәндәге эчтәлекле 7 пункт өстәргә::
7) инициативалы проектны тикшерү һәм аны хуплау мәсьәләсе буенча карар кабул
итү.».
5. 20 статьяның 1 өлешендә "җирлекнең җирле үзидарә вазыйфаи затларын
билгеләү" сүзләреннән соң "инициативалы проектларны кертү һәм аларны карау
мәсьәләләре буенча фикер алышу"сүзләрен өстәргә.
6.
3
өлеш 22
статьяга
түбәндәге
эчтәлекле
4
пунктча
өстәргә::
«4) инициативалы проектларны тәкъдим итү, әзерләү, сайлап алу һәм гамәлгә
ашыру мәсьәләләре буенча.».
7. 23 статьяда.
6.1. 2 өлеш түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә::
«Гражданнарның инициативалы проектка ярдәм итү турындагы фикерен ачыклау
мәсьәләсе буенча үткәрелгән сораштыруда җирлек яки аның өлешендә яшәүчеләр
катнашырга хокуклы, аларда уналтынчы яшькә җиткән инициативалы проектны
гамәлгә ашыру тәкъдим ителә.»
6.2. 3 өлеш түбәндәге эчтәлекле 3 пункт өстәргә::
"3) унтугыз яшькә җиткән инициативалы проектны гамәлгә ашыру тәкъдим ителгән
җирлек халкы яисә аның бер өлеше - әлеге инициативалы проектка ярдәм итү
турында гражданнарның фикерен ачыклау өчен.».
6.3. 5 өлешнең беренче абзацында авыл җирлеге Советы тарафыннан. Карарда
"җирлек Советы" сүзләрен алмаштырырга. Гражданнар арасында сораштыру үткәрү
өчен җирлекнең рәсми сайты "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
файдаланылырга мөмкин. Карарда.
6.4. 7 өлешнең 1 пунктына «җирлек халкы өчен " сүзләрен өстәргә.
8. 27 статьяның 6 өлешен түбәндәге эчтәлекле 4.1 пункт өстәргә::
"4.1) авыл торак пунктында яшәүчеләр өчен өстенлекле әһәмияткә ия булган
мәсьәләләр буенча инициативалы проект кертү турында инициатива белән чыгыш
ясарга хокуклы;».
9. 31 статьяда.
9.1 2 өлешне түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә::

«Җирлек Советы депутатына үз вәкаләтләрен даими рәвештә гамәлгә ашыру өчен,
айга ике эш көне чорында эш урынын (вазыйфаларын) саклау гарантияләнә.».
9.2 31 статьясындагы 6 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«6. Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы җирлек депутаты хокуклы
түгел:
1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша шөгыльләнергә;
2), түбәндәге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган оешма
белән идарә итүдә катнашырга:
а) сәяси партия, һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә органында,
җирлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз
оешмасының сайлау органы тарафыннан түләүсез Идарәдә катнашу, башка
иҗтимагый оешманың, торак, торак төзелеше, гараж кооперативларының, күчемсез
милек милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында катнашу (конференция);;
б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри берлек
органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, җирлекнең сайлау комиссиясе
аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы
тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж
кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында
катнашу (конференция), Татарстан Республикасы Президентының алдан
хәбәрнамәсе нигезендә, түләүсез катнашу (сәяси партия, һөнәри берлек органы,
шул исәптән җирле үзидарә органында, җирлекнең сайлау комиссиясе аппаратында,
Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртиптә;
в)
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре советында, башка
муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә
органнарында җирлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итү;
г) җирлек исеменнән оешманы гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру
тәртибен яисә муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталындагы
өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар
нигезендә җирлекнең идарә органнарында һәм Ревизия комиссиясендә, гамәлгә
куючы (акционер) булган оешманың идарә итү органнарында һәм Ревизия
комиссиясендә җирлек мәнфәгатьләрен бушлай тәкъдим итү;);
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
3) башка түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә, мөгаллимлек, фәнни һәм башка
иҗади эшчәнлектән тыш. Шул ук вакытта мөгаллимлек, фәнни һәм башка иҗади
эшчәнлек бары тик чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил
гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына
финанслана алмый, әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия
Федерациясе
законнарында
башкача
каралмаган
булса;
4) Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе
законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары, Попечительләр яки
Күзәтчелек советлары, Россия Федерациясе территориясендә эшләүче чит ил
коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган һәм аларның структур бүлекчәләре
составына керергә.».
10.
50 статьяның 1 өлешендәге 4 пунктының беренче-бишенче абзацларын
төшереп
калдырырга.
11. 2021 елның 1 гыйнварына кадәр 80 статьясындагы 3 өлешенең гамәлдә булуын
туктатып
торырга.
12. Әлеге үзгәрешләрнең 4-7 пунктлары закон көченә 2021 елның 1 гыйнварыннан
керә.
13.
2021 елның 1 гыйнварыннан 80 статьяның 3 өлешен үз көчен югалткан дип
танырга.

