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Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында
"Кырым-Сарай" муниципаль берәмлеге башлыгы
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муниципаль район башлыгы
Совет карары белән расланган карар
Кырым-Сарай авыл җирлеге
Баулы муниципаль районы
2009 елның 16 октябрендәге 119 номерлы
карары белән. 23.04.202020 ел, № 137
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон, «Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты статусы турында
«Татарстан Республикасы Законының 18 статьясына һәм» Татарстан
Республикасында җирле үзидарә турында «Татарстан Республикасы Законының
21 һәм 29 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 2020 елның 21 июлендәге
46-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә Татарстан
Республикасы Баулы муниципаль районы Кырым-Сарай авыл җирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Кырым-Сарай
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертергә:
9 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
16 «полиция участок уполномоченные вазыйфасын биләп торучы хезмәткәргә
һәм аның гаилә әгъзаларына хезмәткәр тарафыннан күрсәтелгән вазыйфаны
биләү чорында торак урыны бирү.»;
13 статьяның 7 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«Әгәр җирле референдум җирлек Советы тарафыннан билгеләнгән срокта
билгеләнмәгән булса, референдум гражданнар, сайлау берләшмәләре, җирлек
башлыклары, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, Татарстан
Республикасы Сайлау комиссиясе яисә прокурор мөрәҗәгате нигезендә суд
тарафыннан билгеләнә. Суд билгеләгән җирле референдум җирлекнең сайлау
комиссиясе тарафыннан оештырыла, ә аны үткәрүне тәэмин итү Татарстан

Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органы яки суд тарафыннан
җирле референдум үткәрүне тәэмин итү йөкләнгән башка орган тарафыннан
гамәлгә ашырыла.»;
13 статьяның 11 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Җирле референдум үткәрү, шулай ук җирле референдумда кабул ителгән
карарга гражданнар, җирле үзидарә органнары, прокурор, федераль закон белән
дәүләт хакимияте органнары тарафыннан суд тәртибендә шикаять бирелергә
мөмкин.»;
18 статьяның 9 пунктына түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:
7) инициативалы проектны тикшерү һәм аны хуплау мәсьәләсе буенча карар
кабул итү.(2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә);
22 статьяның 1 пунктында «Кырым-Сарай авыл җирлеге "муниципаль
берәмлегенең җирле үзидарә вазыйфаи затлары турында "сүзләреннән соң"
инициативалы проектларны кертү һәм аларны карау мәсьәләләре буенча фикер
алышу " сүзләрен өстәргә; (2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә);
22 статьяның 2 пунктына түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә: "уналтынчы
яшькә җиткән инициативалы проектны гамәлгә ашыру тәкъдим ителә торган
җирлек гражданнарының фикерен ачыклау мәсьәләсе буенча гражданнар
арасында үткәрелгән сораштыруда.»;
24 статьяның 3 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
"3) уналтынчы яшькә җиткән инициативалы проектны гамәлгә ашыру тәкъдим
ителә торган муниципаль берәмлек яисә аның өлешендә яшәүчеләр - әлеге
инициативалы проектка ярдәм итү турында гражданнарның фикерен ачыклау
өчен.» үз көченә 2021 елның 1 гыйнварыннан керә);
24 статьяның 5 пунктындагы 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Гражданнарны сораштыру билгеләү турында карар җирлек Советы
тарафыннан кабул ителә. Гражданнар арасында сораштыру үткәрү өчен җирлек
сайты «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә файдаланылырга
мөмкин. Гражданнар арасында сораштыру билгеләү турында җирлек
Советының норматив хокукый актында түбәндәгеләр билгеләнә:»(2021 елның 1
гыйнварыннан үз көченә керә));
24 статьяның 5 пунктына түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:
«6) «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге җирлек сайтыннан
файдаланып, халыктан сораштыру уздырган очракта сораштыруда
катнашучыларны идентификацияләү тәртибе.»үз көченә 2021 елның 1
гыйнварыннан керә);
24 статьяның 7 пунктындагы 1 пунктчасына түбәндәге сүзләр өстәргә:
«муниципаль берәмлек халкыннан " сүзләрен өстәргә;(2021 елның 1
гыйнварыннан үз көченә керә))
28 статьяның 6 пунктындагы 4 абзацын түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«4.1) авыл торак пунктында яшәүчеләр өчен өстенлекле әһәмияткә ия булган
мәсьәләләр буенча инициативалы проект кертү турында инициатива белән
чыгыш ясарга хокуклы;»;(2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә))
32 статьяның 2 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«Җирлек Советы депутаты үз вәкаләтләрен даими рәвештә гамәлгә ашыру өчен
муниципаль берәмлек уставы белән билгеләнә торган һәм аена ике һәм алты эш

көненнән дә ким булмаган чорга эш урынын (вазыйфаларны) саклау
гарантияләнә.»;
32 статьяның 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
5) үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутат, җирле үзидарәнең
сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты
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,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел
профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан түләүсез Идарәдә катнашу,
башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының,
күчемсез милек милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында
(конференция) катнашу;
б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри
берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль
берәмлекнең 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 Татарстан Республикасы Президенты р. н.
Миңнехановның Татарстан Республикасы Президенты р. н. Миңнехановның
Татарстан Республикасы Президенты р. н. Миңнеханов тарафыннан
билгеләнгән тәртиптә, Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән
тәртиптә;
в)
«Татарстан
Республикасы
Муниципаль
берәмлекләре
советы»
Ассоциациясендә, башка муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай
ук аларның идарә органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен
түләүсез нигездә тәкъдим итү;
г) муниципаль берәмлек 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 муниципаль берәмлекнең идарә органнарында һәм
Ревизия комиссиясендә, гамәлгә куючы (акционер) булган оешманы гамәлгә
куючы (акционер) мәнфәгатьләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә
куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган
акцияләр (устав капиталында өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели
торган муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлек
мәнфәгатьләрен);
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.»;
58 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«Депутат эшчәнлеген төп эшчәнлектән аерылмыйча гына башкаручы
депутатка, үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен, айга алты эш көненнән дә ким
булмаган чорда эш урынын (вазыйфаларны) саклау гарантияләнә.»;
79 статьяның 3 пунктын үз көчен югалткан дип танырга;
бюджет үтәлеше турында еллык хисапка бәяләмәләр әзерләү өлешендә 83
статьяның 5 пунктының гамәлдә булуын 2021 елның 1 гыйнварына кадәр
туктатып торырга.
2. Әлеге карарны федераль законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт
теркәвенә алу өчен Юстиция органына җибәрергә.
3. Дәүләт теркәвенә алынганнан соң әлеге карарны мәгълүмат
стендларында урнаштыру юлы белән халыкка игълан итәргә, Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында бастырып
чыгарырга.
4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә.

Башлык, Совет Рәисе
Кырым-Сарай авыл җирлеге башлыгы

Д. А. Шакирҗанов

