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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Татар Казысы авыл
җирлеге уставын «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
законга, «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законына, «Татарстан Республикасында җирле
үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законына, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы
Татар Казысы авыл җирлеге уставының 86, 87, 88 статьяларына туры китерү
максатларында Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Татар
Казысы авыл җирлеге Советы карар чыгарды:
1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Татар Казысы авыл
җирлеге Советының 2016 елның 12 февралендәге 29 номерлы карары белән
расланган Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Татар Казысы авыл
җирлеге уставына (2016 елның 8 февралендәге 27 номерлы, 2017 елның 30
гыйнварындагы 51 номерлы, 2017 елның 2 октябрендәге 65 номерлы, 2018 елның 29
гыйнварындагы 77 номерлы, 2018 елның 16 июлендәге 90 номерлы, 2019 елның 28
мартындагы 110 номерлы, 2019 елның 28 октябрендәге 124 номерлы карарлар белән
кертелгән үзгәрешләре белән) кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә.
2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен
җибәрергә.
3. Татар Казысы авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында халыкка
җиткерергә, шулай ук Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми
порталында (www.pravo.tatarstan.ru) һәм Питрәч муниципаль районының рәсми
сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) урнаштырырга.
4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
5. Әлеге карарның үтәлешен
Татарстан Республикасы
Питрәч муниципаль районы
(
Татар Казысы авыл җирлеге башл!

Питрәч муниципаль районы Татар Казысы
авыл җирлеге Советы карарына кушымта
12 ноябрь, 2020 ел № 10
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы
Татар Казысы авыл җирлеге уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр

1.
«Җирле үзидарә органнары хокуклары» Җирлекнең җирле әһәмияттәг
мәсьәләләренә кертелмәгән мәсьәләләрне хәл итүгә җирлекнең җирле үзидарә
органнары хокуклары» 6 статьясындагы 1 өлешендә:
а) 13 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«13) хуҗаларсыз хайваннар белән эш итү эшчәнлеген гамәлгә ашырганда
чаралар оештыру;»
б) түбәндәге эчтәлекле 17 пункт өстәргә:
«17) участок уполномоченные Вазыйфасын биләүче хезмәткәргә һәм аның гаилә
әгъзаларына әлеге вазыйфада хезмәткәр биләгән вакытка торак урыны бирү.».
2. «Территориаль иҗтимагый үзидарә» 17 статьясында:
- түбәндәге эчтәлекле 8.1 өлеш өстәргә:
«8.1. Территориаль иҗтимагый үзидарә органнары проект инициаторлары
буларак инициатив проектны тәкъдим итә ала.».
(2020 елның 20 июлендәге 236-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 01.01.2021
елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә).
- 9 өлешкә түбәндәге эчтәлекле 7 пункт өстәргә:
«7) инициатив проект турында фикер алышу һәм аны хуплау турындагы мәсьәлә
буенча карар кабул итү.»;
(2020 елның 20 июлендәге 236-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
01.01.2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә).
3. «Гражданнар җыелышы» 21 статьяның 1 өлешендә «һәм җирле үзидарәнең
вазыйфаи затлары» сүзләреннән соң «инициатив проектларны кертү һәм аларны
карау мәсьәләләре турында» сүзләрен өстәргә.
(2020 елның 20 июлендәге 236-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 01.01.2021
елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә).
4. «Гражданнар сораштыруы» 24 статьясында:
- 2 өлешкә түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә:
«Инициатив проектка ярдәм итү турында гражданнарның фикерен ачыклау
мәсьәләсе буенча гражданнардан сораштыруда җирлек халкы яисә аның өлеше
катнашырга хокуклы, аларда уналты яшькә җиткән инициатив проектны гамәлгә
ашыру тәкъдим ителә.»;
(2020 елның 20 июлендәге 236-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 01.01.2021
елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә).
- 3 өлешкә түбәндәге эчтәлекле 3 пункт өстәргә:
«3) Җирлектә яшәүчеләрнең яисә аның өлешендә яшәүчеләрнең, аларда уналты
яшькә җиткән инициатив проектны гамәлгә ашыру тәкъдим ителә, - шушы
инициатив проектка ярдәм итү турында гражданнарның фикерен ачыклау өчен.»;

(2020 елның 20 июлендәге 236-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
01.01.2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә).
- 5 өлешнең 1 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:
«5. Гражданнардан сорашып белешүне билгеләү турындагы карар Җирлек
советы тарафыннан кабул ителә. Гражданнардан сорашып белешү үткәрү өчен,
Районның рәсми сайты «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
кулланылырга мөмкин. Гражданнардан сорашып белешүне билгеләү турында
Җирлек Советы карарында түбәндәгеләр билгеләнә:»;
- 7 өлешнең 1 пунктына «яисә Җирлек халкын» сүзләрен өстәргә.
5.30 статья. «Җирлек Советы депутаты статусы»н яңа редакциядә бәян итәргә:
«30 статья. Җирлек советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы
әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты статусы
1. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы,
җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына үз вәкаләтләрен тоткарлыксыз
гамәлгә ашыру өчен шартлар тәэмин ителә.
2. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы,
җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затының вәкаләтләре чоры ике елдан да
кимрәк һәм биш елдан артыграк була алмый.
Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы
вәкаләтләре аны сайлаган көннән башлана һәм яңа чакырылыш җирле үзидарәсенең
сайланулы органы эшли башлаган көннән туктатыла.
Җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затының вәкаләтләре аның үз
Вазыйфасына керешкән көненнән башлана һәм җирле үзидарәнең яңа сайланган
вазыйфаи заты Вазыйфасына керешкән көнендә туктатыла.
3. Җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты-җирлек башлыгы үз
вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыра.
Җирлек Советының билгеләнгән саныннан кимендә 10 процент депутат даими
нигездә эшли ала.
Җирлек Советының калган депутатлары үз вәкаләтләрен даими нигездә
гамәлгә ашыралар.
Җирлек Советы депутатына үз вәкаләтләрен даими рәвештә гамәлгә ашыру
өчен эш урынын (вазыйфасын) айга алты эш көне тәшкил иткән чорга саклап калу
гарантияләнә.
4. Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы җирлек Советы депутаты,
җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы
вазыйфаи заты хокуклы түгел:
1) дәүләт хакимияте органнарында һәм җирле үзидарә органнарында башка
Вазыйфаларны биләү;
2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә;
3) башка түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә, моннан тыш, укытучылар,
фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек. Шул ук вакытта мөгаллимлек, фәнни һәм башка
иҗади эшчәнлек бары тик чит дәүләтләр, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил
гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар хисабына гына финанслана алмый,
әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүләре, Россия Федерациясе законнары

яисә федераль дәүләт хакимияте органнарының чит дәүләтләрнең дәүләт органнары,
халыкара яки чит ил оешмалары белән үзара нигезендә үзара килешүләре белән
башкасы каралмаган булса, мөгаллимлек, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек бары
тик чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм
гражданлыгы булмаган затлар;
4) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, дәүләт хакимияте
органнарында һәм җирле үзидарә органнарында өченче затлар эшләре буенча
ышанычлы яисә бүтән вәкил булырга;
5) Хезмәттән тыш максатларда бары тик хезмәт эшчәнлеге өчен генә
билгеләнгән мәгълүматны, матди-техник, финанс һәм мәгълүмати тәэминат
чараларын кулланырга;
6) Җирлек башлыгы вазыйфасын биләүче зат буларак публикации һәм чыгыш
ясаган өчен гонорар алырга;
7) Россия Федерациясе законнарында каралмаган хезмәт (вазыйфаи)
бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә акчалата һәм башка бүләкләүләр (ссудалар,
акчалата һәм бүтән төрле 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 Җирлек милке дип таныла һәм акт буенча тиешле
муниципаль органга тапшырыла. Беркетмә чарасына, хезмәт командировкасына һәм
башка рәсми чарага бәйле рәвештә алынган бүләкне тапшырган җирлек башлыгы
вазыйфасын биләгән 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) физик һәм юридик затлар акчалары исәбеннән, Россия Федерациясе
законнары нигезендә башкарыла торган хезмәт командировкаларыннан тыш, Россия
Федерациясе дәүләт органнары, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт
органнары, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт органнары яисә
муниципаль органнар белән чит дәүләтләрнең дәүләт яисә муниципаль органнары,
халыкара яисә чит ил оешмалары белән килешүләр буенча Россия Федерациясе
чикләреннән хезмәт командировкаларына китү;
10) 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;
11) хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле булмаган максатларда федераль закон
нигезендә хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә мәгълүм булган, чикләнгән
мәгълүматтан файдалануга кертелгән белешмәләрне фаш итәргә яисә кулланырга;
12) коммерция яисә коммерциягә карамаган оешма белән идарә итүдә
катнашу, түбәндәге очраклардан тыш:

а) сәяси партия белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле
үзидарә органында, Җирлек сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел
профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан түләүсез нигездә катнашу,
башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары съездында
(конференциясендә) яисә гомуми җыелышында, күчемсез мөлкәт милекчеләре
ширкәтендә катнашу;
б) коммерциягә карамаган оешма идарәсендә (сәяси партия идарәсендә,
һөнәри берлек органында, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз
оешмасының сайланулы органы тарафыннан катнашудан, башка иҗтимагый
оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез мөлкәт
милекчеләре ширкәтләренең съездында (конференциясендә) яисә гомуми
җыелышында катнашудан тыш) катнашу, «Татарстан Республикасында җирле
үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы белән билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы
Президентына алдан хәбәр итеп;
в) Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре Советында,
муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә
органнарында Җирлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тапшыру;
г) Җирлек муниципаль хокукый актлар нигезендә идарә органнарында һәм
ревизия комиссиясендә урнашкан оешма, гамәлгә куючы (катнашучы) булып
торучы (акционер) гражданнарның мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә күрсәтүне,
оешманы гамәлгә куючының вәкаләтләре турында җирлек исеменнән гамәлгә
ашыру тәртибен яисә муниципаль милектәге акцияләр (устав капиталындагы
өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар
нигезендә тапшыру;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар.
4.1. Җирлек Советы депутаты, 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 законнарда билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәгән
очракта, «Дәүләт Вазыйфаларын биләүче затлар һәм аларның керемнәренә башка
затлар чыгымнарының туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3
декабрендәге 230-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясе территориясеннән читтә
урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм 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, «Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил
банкларында чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) финанс
инструментларына ия булуны тыю турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль законда каралмаган очракта, җирле үзидарәнең сайланулы
вазыйфаи затының вәкаләтләре вәкаләтләре вакытыннан алда туктатыла.
4.2. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы,

җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты коррупциягә каршы тору турында
Россия Федерациясе законнары нигезендә тапшырыла торган керемнәр, чыгымнар,
мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләрнең дөреслеген
һәм тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы Президенты карары буенча
Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртиптә уздырыла.
4.3.
Әлеге статьяның 4.2 өлеше нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсенд
2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы тору турында»,
2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы «дәүләт Вазыйфаларын биләүче
затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен
тикшереп тору турында», 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы «Аерым категория
затларның аерым категорияләренә счетлар (кертемнәр) ачуны һәм аларга ия булуны,
чит ил банкларында кулдагы акча һәм кыйммәтләрне саклауны тыю турында», 2013
елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы, Россия Федерациясе территориясеннән читтә
урнашкан, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яисә) файдалану»
темасына Татарстан Республикасы Президенты җирлек Советы депутаты, җирле
үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты
вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә күрсәтелгән затларга карата җирле
үзидарә органына тиешле карар кабул итәргә вәкаләтле бүтән җаваплылык чарасын
куллану турында гариза белән яисә судка мөрәҗәгать итә.
4.31. Җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарән
сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты, үз
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында,
шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре,
чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында дөрес һәм
тулы булмаган мәгълүмат биргән, шулай ук әлеге мәгълүматларны бозып күрсәткән
очракта, үз хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре,
чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында дөрес
булмаган:
1) кисәтү;
2) Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын
Җирлек Советындагы вазыйфадан, җирле үзидарәнең сайланулы органыннан үз
вәкаләтләре чоры тәмамланганчы Җирлек Советында вазыйфа биләү хокукыннан
мәхрүм итеп азат итү;
3) даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан аның вәкаләтләре чоры
туктатылганчыга кадәр вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыру хокукыннан
мәхрүм итеп азат итү;
4) Җирлек советында, җирле үзидарәнең сайланулы органында аның
вәкаләтләре чоры туктатылганчы Вазыйфаларны биләүне тыю;
5) вәкаләтләрен аның вәкаләтләре чоры туктатылганчы даими нигездә
башкаруны тыю.
4.32. Җирлек советы депутатына, җирле үзидарәнең сайланулы орга
әгъзасына, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяның 4.3-1
өлешендә күрсәтелгән җаваплылык чараларын куллану турында карар кабул итү
тәртибе Татарстан Республикасы законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән
билгеләнә.

4.4.
Муниципаль Вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан тапшырылга
керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында
белешмәләр Районның «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге
рәсми сайтында урнаштырыла һәм (яисә) массакүләм мәгълүмат чараларына
муниципаль хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгару өчен бирелә.
5. Җирлек Советы депутаты Җирлек Советы тарафыннан раслана торган
депутат этикасы кагыйдәләрен үтәргә тиеш, аларда депутатның түбәндәге
йөкләмәләре булырга тиеш:
1)
шәхсән яисә аның якын туганнарына кагылышлы мәсьәләләрне хәл
иткәндә җирле үзидарә органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, муниципаль
хезмәткәрләр һәм гражданнар эшчәнлегенә йогынты ясау өчен депутат статусын
файдаланмау;
2)
депутат бурычларын объектив башкаруда шик тудырырлык үз-үзеңне
тотышыннан тыелырга, шулай ук аның абруена яисә Совет абруена зыян китерергә
сәләтле конфликтлы хәлләрдән тукталып торырга;
3)
мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килү куркынычы янаганда - шәхси
кызыксыну депутат бурычларын объектив үтәүгә йогынты ясый торган яисә
йогынты ясый ала торган вәзгыять, бу хакта Җирлек Советына хәбәр итәргә һәм
әлеге конфликтны булдырмауга яисә җайга салуга юнәлдерелгән карарны үтәргә;
4) Җирлек советында урнаштырылган гавами чыгышлар кагыйдәләрен үтәргә;
5)
депутат эшчәнлегенә бәйле булмаган максатларда конфиденциаль
характердагы белешмәләргә кертелгән, депутат Вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә
аңа мәгълүм булган белешмәләрне фаш итмәскә һәм файдаланмаска;
6) физик һәм юридик затлардан депутат бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә
бүләкләүләр (бүләкләр, акчалата бүләкләү, ссуда, хезмәт күрсәтүләр, күңел ачу, ял
итү, транспорт чыгымнары өчен түләү һәм башка бүләкләүләр) алынмаска.
6. Җирлек Советы депутатларының, җирле үзидарәнең сайланулы органнары
әгъзаларының, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларының аларны җинаять
яисә административ җаваплылыкка тартканда, аларны җинаять яисә административ
җаваплылыкка тарткан, тоткарлау, кулга алу, тентү, сорау алу, аларның башка
җинаять-процессуаль һәм административ-процессуаль гамәлләренә карата кылу
хокуклары гарантияләре, шулай ук Җирлек Советы депутатларына, җирле
үзидарәнең сайланулы органнары әгъзаларына, алар биләгән торак һәм (яисә) хезмәт
урыны, аларның багажы, шәхси һәм хезмәт чаралары белән шөгыльләнүче җирле
үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларына карата оператив-эзләнү чараларын
үткәргәндә, алар кулындагы документлар белән язышканда федераль законнар белән
билгеләнә.
7. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы,
җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты әйтелгән фикер, тавыш биргәндә
чагылдырылган позиция, һәм тавыш биргәндә күрсәтелгән башка гамәлләр, депутат
статусына туры килә торган башка гамәлләр, җирле үзидарәнең сайланулы органы
әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты, шул исәптән аларның
вәкаләтләре чоры тәмамланганнан соң, җинаять яисә административ җаваплылыкка
тартыла алмый. Әлеге нигезләмә Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең
сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты

тарафыннан халык алдында кимсетүләр, яла ягу яисә федераль законда каралган
башка хокук бозуларга җибәрелгән очракларга кагылмый.
7.1. Җирлек Советы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы,
даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы җирле үзидарәнең сайланулы
вазыйфаи заты гражданлык, административ яисә җинаять эше буенча йә
административ хокук бозу турындагы эш буенча яклаучы яисә вәкил (законлы
вәкиллек очракларыннан тыш) сыйфатында катнаша алмый.».
6. « Җирлек Башкарма комитеты вәкаләтләре» 49 статьясында:
- 1 өлешнең 4 пунктындагы 3 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- торак биналарны торак булмаган биналарга һәм торак булмаган биналарга
күчерү турында билгеләнгән тәртиптә карар кабул итә, күпфатирлы йортта
биналарны яңадан урнаштыруны һәм яңадан планлаштыруны килештерә,
муниципаль һәм хосусый торак фондының торак урыннарын билгеләнгән тәртиптә
яшәү өчен яраксыз дип таный, Россия Федерациясе яисә Татарстан Республикасы
милкендә булган, авария хәлендәге һәм җимерелергә яисә реконструкцияләнергә
тиешле күпфатирлы йортлардан тыш, күпфатирлы йортларга күчерү турында
билгеләнгән тәртиптә карар кабул итә;»;
- 2 өлештә:
а) 16 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«хуҗаларсыз хайваннар белән эш итү эшчәнлеген гамәлгә ашырганда чаралар
оештыра;»;
б) түбәндәге эчтәлекле 18 абзац өстәргә:
«участок уполномоченные вазыйфасын биләүче хезмәткәргә һәм аның гаилә
әгъзаларына күрсәтелгән вазыйфа хезмәткәре булып эшләгән чорда торак урыны
бирә.».
7. «Җирлектә бюджет процессы» 79 статьяның 3 өлешен үз көчен югалткан
дип танырга.

