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«Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы « Уразай авыл
жирлеге»
муниципаль
берэмлеге
Уставына Yзгэрешлэр hэм естэмэлэр
кертY турында

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы « Уразай авыл
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына таянып, жирле Yзидарэ турында
федераль hэм республика законнары Yзгэрешлэренэ бэйле рэвештэ
Уразай авыл жирлеге Советы карар итте:
1.
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл
жирлеге Советынын, 2012 елнын, 23 гыйнварындагы карары белэн расланган
карары, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районынын, " Уразай
авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге Уставына тYбэндэге Yзгэрешлэр hэм
естэмэлэр кертергэ(28.09.2012 №28, 05.08.2013 №44, 22.10.2014 №85,
30.09.2015 №6, 15.11.2016 №47,
17.04.2018 №94,
03.09.2018 №108,
05.11.2019 №155-17 карарлар редакциясендэ):
1.1. 6 статьянын, 1 елешендэге 9.1 пунктны тYбэндэге редакциядэ бэян
итэргэ:
9.1) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендэ Y3 белдеге белэн
тезелгэн корылманы с у ^ , Y3 белдеге белэн корылган корылманы CYTY яки
аны рехсэт ителгэн тезелеш объектларын Yзгэртеп кору, жирдэн файдалану
hэм тезелеш кагыйдэлэре белэн билгелэнгэн капиталь тезелеш
объектларынын,
чик
параметрларына,
территорияне
планлаштыру
документларына яисэ федераль законнарда билгелэнгэн капиталь тезелеш
объектлары параметрларына мэжбYри талэплэргэ туры китерY турында карар
кабул игу;».
1.2. 7 статьяныц 1 елешен тYбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1. Ждолекнец жирле Yзидарэ органнары тYбэндэгелэргэ хокуклы:
1) жирлек музейларын булдыру;
2) жирлектэ нотариус булмаган очракта законнарда каралган нотариаль
гамэллэр кылу;
3) опека hэм 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 халыкларынын, милли-мэдэни Yсешенэ ярдэм итY
hsM жирлек территориясендэ миллэтара менэсэбэтлэр елкэсендэ чараларны
гамэлгэ ашыру;
6) жирлек территориясендэ урнашкан муниципаль предприятиелэрне
hэм учреждениелэрне мобилизацион эзерлэY чараларын оештыруда hэм
тормышка ашыруда катнашу;
7) муниципаль янгын сагы булдыру;
8) туризмны YCтерY ечен шартлар тудыру;
9) кеше хокукларын тээмин итугэ жэмэгать контролен hэм мэжбYри тоту
урыннарында булган затларга ярдэм кYрсэтYне гамэлгэ ашыручы ижтимагый
кYЗЭтчелек комиссиялэренэ ярдэм кYрсэтY;
10) «Россия Федерациясендэ инвалидларны социаль яклау турында"
1995 елныц 24 ноябрендэге 181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ
инвалидларнын, ижтимагый берлэшмэлэренэ, шулай ук Г омумроссия
инвалидлар ижтимагый берлэшмэлэре тарафыннан оештырылган оешмаларга
ярдэм кYрсэтY.»;
11) торак законнары нигезендэ социаль файдаланудагы торак фондыныц
торак урыннарына наем шартнамэлэре буенча гражданнарга муниципаль
торак фондыннан торак урыннары бирY;
12) полиция участок уполномоченные вазыйфасын билэп торучы
хезмэткэргэ hэм аныц гаилэ эгъзаларына хезмэткэр тарафыннан кYрсэтелгэн
вазыйфаны билэY чорында торак урыны 6^ y;
13) жирлек территориясендэ яшэYче хужаларсыз хайваннар белэн эш итY
буенча эшчэнлекне гамэлгэ ашыру;
14) «Россия Федерациясендэ хокук бозуларны профилактикалау
системасы нигезлэре турында " Федераль законда каралган хокук бозуларны
профилактикалау елкэсендэ чараларны гамэлгэ ашыру»;
15) инвалидлар, сэламэтлеклэре чиклэнгэн затлар, адаптив физик
культура hэм адаптив спорт Yсешенэ ярдэм кYрсэтY;
16) «кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елныц 7
февралендэге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган
кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамэлгэ ашыру.».
1.3. 15.1 статьяны тYбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«Статья 15.1. Халык жыены
1. Гражданнар жыены халык тарафыннан турыдан-туры жирле Yзидарэ
гамэлгэ ашырылу hэм халыкныц жирле Yзидарэне гамэлгэ ашыруда
катнашуы рэвеше булып тора.
2. Гражданнар жыены «Россия Федерациясендэ жирле Yзидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль законда каралган
очракларда hэм «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц
Уразай авыл жирлеге составына керYче торак пунктларда гражданнар
жыенын эзерлэY тэртибе турында» гы Положение нигезендэ жирлек Советы
карары белэн расланган очракларда уткэрелэ.
3. «Россия Федерациясендэ жирле Yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль законныц 25.1 статьясында каралган очракларда гражданнар
жыены уткэрелергэ мемкин:
1)
элеге торак пункт территориясен башка жирлек (муниципаль район
территориясенэ кертYгэ китерэ торган ^рсэтелгэн торак пункт составына

кергэн жирлек (муниципаль район) чиклэрен Y3rspTY мэсьэлэсе буенча торак
пунктта;);
2) жирлек составына керYче торак пунктта элеге торак пункт
территориясендэ гражданнарньщ Yзара салым акчаларын кертY hэм куллану
мэсьэлэсе буенча. ;
3) Татарстан Республикасы Законы нигезендэ авыл жирлеге составына
керYче торак пункт территориясе елешендэ торак пункт территориясенец
элеге елешендэ гражданнарныц Yзара салым акчаларын кертY hэм куллану
мэсьэлэсе буенча;;
4) авыл торак пунктында иске авыл торак пункты кандидатурасын
тэкъдим ш у мэсьэлэсе буенча, шулай ук иске авыл торак пунктыныц
вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату мэсьэлэсе буенча.;
5) авыл торак пунктында гражданнар жыены шулай ук муниципаль
хезмэт турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда
муниципаль хезмэт вазыйфасын билэYгэ конкурс уткэргэндэ конкурс
комиссиясе составына кандидатуралар тэкъдим итY максатларында
уткэрелергэ мемкин.
4.Гражданнар жыенын жирлек башлыгы йэ сайлау хокукына ия, 10
кешедэн дэ ким булмаган торак пунктта яшэYчелэр теркеме инициативасы
белэн чакырыла ала.
Ж^ирлек составына керYче торак пункт территориясенец чиклэрен
билгелэY критерийлары гражданнар Yзара салым акчаларын кертY hэм
алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар жыены Yткэрелергэ
мемкин, ул Татарстан Республикасы законы белэн билгелэнэ.5. Жъен YткэрY
инициативасын хуплау йезеннэн жыелырга тиешле имзалар саны сайлау
хокукына ия, торак пункт территориясендэ даими яки нигездэ яшэYче, яшэY
урыны буенча теркэлгэн гражданнар саныныц 5 процентын тэшкил итэ,
лэкин 25тэн дэ ким була алмый.
6. Ж^ирлек 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 яшэYчелэр халык жыенын YткэрY вакыты hэм урыны
турында алдан хэбэр итэлэр, муниципаль хокукый акт проекты hэм
гражданнар жыенын хэл итугэ чыгарылучы мэсьэлэлэр буенча материаллар
белэн алдан ук «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц
Уразай авыл жирлеге составына керYче торак пунктларда гражданнар
жыенын эзерлэY тэртибе турында»нигезлэмэдэ билгелэнгэн тэртип нигезендэ
танышалар.
8. Гражданнар жыены анда сайлау хокукына ия торак пунктта
яшэYчелэрнец яртысыннан артыгы (яисэ аныц территориясенец бер елеше)
яисэ жирлектэ яшэYчелэр катнашында хокуклы. Торак пунктта бер Yк
вакытта элеге торак пунктта яшэYчелэрнец сайлау хокукына ия яртысыннан
артыгы бергэ булу мемкинлеге булмаса, жирлек уставы нигезендэ
гражданнар жыены этаплап, жирлек торак пунктларында гражданнар
жыенын эзерлэY hэм YткэрY тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн расланган
тэртиптэ гражданнар жыенын YткэрY турында Карар кабул ителгэн кеннэн
бер айдан да артмаган вакыт эчендэ Yткэрелэ. Шул ук вакытта элегрэк
гражданнар жыенында катнашкан затлар тавыш бирYДЭ катнашуныц алдагы
этапларында катнашмый. Гражданнар жыенында катнашучыларныц

яртысыннан артыгы тавыш бирсэ, халык жыены карары кабул ителгэн дип
санала.
9.
Жыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актлар булып
торалар, жирлек башлыгы тарафыннан имзаланалар hэм Татарстан
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына
кертелергэ тиеш.».
1.4. 17 статьянын, 9 елешен тYбэндэге эчтэлекле 7 пункт белэн
тулыландырырга:
"7) инициативалы проектны тикшерY hэм аны хуплау мэсьэлэсе буенча
карар кабул иту.».
1.5. 19.1 статьянын 6 елешен тYбэндэге эчтэлекле 4.1 пункт естэргэ
"4.1) авыл торак пунктында яшэYчелэр ечен естенлекле эhэмияткэ ия
булган мэсьэлэлэр буенча инициативалы проект кертY турында инициатива
белэн чыгыш ясарга хокуклы;».
1.6. 21 статьянын 1 елешен тYбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1. Ждоле эhэмияттэге мэсьэлэлэр буенча фикер алышу, халыкка жирле
Yзидарэ органнары hэм жирле Yзидарэнен вазыйфаи затлары эшчэнлеге
турында мэгълумат бирY, инициативалы проектларны кертY hэм аларны
карау, территориаль ижтимагый Yзидарэне гамэлгэ ашыру мэсьэлэлэре
буенча фикер алышу ечен жирлек территориясендэ гражданнар
жыелышлары
уткэрелергэ
мемкин.
Гражданнар
жыелышлары
микрорайоннар, торак массивлар, кварталлар, урамнар, торак йортлар буенча
чакырыла.».
1.7. 23 статьяда:
а) 2 елешне тYбэндэге эчтэлекле тэкъдим белэн тулыландырырга:
"гражданнарнын инициативалы проектка ярдэм итY турындагы фикерен
ачыклау мэсьэлэсе буенча Yткэрелгэн сораштыруда унтугыз яше тулган
инициативалы проектны гамэлгэ ашыру тэкъдим ителэ торган жирлек яисэ
анын елешендэ яшэYчелэр катнашырга хокуклы.»;
б) 3 елешне тYбэндэге эчтэлекле 3 пункт белэн тулыландырырга:
"3) унтугыз яшькэ житкэн инициативалы проектны гамэлгэ ашыру
тэкъдим ителгэн жирлек халкы яисэ анын бер елеше - элеге инициативалы
проектка ярдэм ш у турында гражданнарнын фикерен ачыклау ечен.»;
в) 5 елештэ:
беренче абзацта «жирлек Советы " CY3лэрен Совет карарында: "жирлек
Советы" сузлэре белэн алмаштырырга. Гражданнар арасында сораштыру
YткэрY
ечен
жирлекнен
рэсми
сайты
«Интернет»мэгълуматтелекоммуникация челтэрендэ файдаланылырга мемкин. Совет карарында»;
тубэндэге эчтэлектэге 6 пунктны естэргэ:
«6) «Интернет»мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэге жирлекнен
рэсми сайтыннан файдаланып, гражданнар арасында сораштыру уздырган
очракта сораштыруда катнашучыларны идентификациялэу тэртибе.»;
г) 7 елешнен 1 пунктын «жирлек халкы» сузлэре белэн тулыландырырга.
1.8. 29 статьяда:
а) 2 елешне тубэндэге эчтэлекле икенче абзац белэн тулыландырырга:

«Депутатка Y3 вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыру ечен элеге
Уставныц дэвамлылыгы Татарстан Республикасы Законы нигезендэ
билгелэнэ hэм аена алты эш кене тэшкил итэ торган чорга эш урынын
(вазыйфаларны) саклау гарантиялэнэ.»;
б) 6 нче елешне тYбэндэге редакциядэ бирергэ:
«6. Yз вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы депутат, жирле
Yзидарэнец сайланулы органы эгъзасы, жирле Yзидарэнец сайланулы
вазыйфаи заты тYбэндэгелэргэ хокуклы тугел:
1) эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша
шегыльлэнергэ;
2) тYбэндэге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган
оешма белэн идарэ итYДЭ катнашырга:
а) сэяси партия, hенэри берлек органы, шул исэптэн жирле Yзидарэ
органында, жирлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел
профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан тYлэYсез Идарэдэ
катнашу, башка ижтимагый оешманыц, торак, торак-тезелеш, гараж
кооперативларыныц, кYчемсез милек милекчелэр ширкэтенец гомуми
жыелышында (конференция) катнашу;
б) коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ шудэ (сэяси партия,
hенэри берлек органы, шул исэптэн жирле Yзидарэ органында, жирлекнец
сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц
сайлау органы тарафыннан, башка ижтимагый оешманыц, торак, торактезелеш, гараж кооперативларыныц, кYчемсез милек милекчелэр ширкэтенец
гомуми жыелышында катнашу (конференция), Татарстан Республикасы
Президенты тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ Татарстан Республикасы
Президентыныц алдан белдерYе белэн катнашу (сэяси партия, hенэри берлек
органы, шул исэптэн жирле Yзидарэ органында, жирлекнец сайлау
комиссиясе аппаратында;
в) жирлек мэнфэгатьлэрен тYлЭYсез нигездэ «Татарстан Республикасы
Муниципаль берэмлеклэре советы» Ассоциациясендэ, башка муниципаль
берэмлеклэрнец берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларныц идарэ органнарында
тэкъдим шу;
г) жирлек исеменнэн оешманы гамэлгэ куючы вэкалэтлэрен гамэлгэ
ашыру тэртибен яисэ муниципаль милектэ булган акциялэр (устав
капиталындагы елешлэр) белэн идарэ ш у тэртибен билгели торган
муниципаль хокукый актлар нигезендэ жирлекнец идарэ органнарында hэм
ревизия комиссиясендэ, гамэлгэ куючы (акционер) булган оешманыц идарэ
ш у органнарында hэм ревизия комиссиясендэ жирлек мэнфэгатьлэрен
бушлай тэкъдим шу;);
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
3) башка тYлЭYле эшчэнлек белэн шегыльлэнергэ, мегаллимлек, фэнни
hэм башка ижади эшчэнлектэн тыш. Шул ук вакытта укытучылык, фэнни
hэм башка ижади эшчэнлек, эгэр Россия Федерациясенец халыкара
шартнамэсе яисэ Россия Федерациясе законнары белэн башкасы каралмаган
булса, чит ил дэулэтлэре, халыкара hэм чит ил оешмалары, чит ил
гражданнары hэм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына
финанслана алмый;
4) Россия Федерациясенец халыкара шартнамэсендэ яисэ Россия
Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, идарэ органнары,
Попечительлэр
яки
^ зэтч е л ек
советлары,
Россия
Федерациясе

территориясендэ эшлэуче чит ил коммерцияле Оулмаган хекумэтнеке
булмаган Ьэм аларныц структур булекчэлэре составына керергэ.».
1.9. 47 статьяда:
а) 1 елешнец 2 пунктчасын тубэндэге эчтэлекле сигез абзац естэргэ:
«- полиция участок уполномоченные вазыйфасын билэп торучы
хезмэткэргз Ьэм аныц гаилэ эгъзаларына хезмэткэр тарафыннан курсэтелгэн
вазыйфаны билэу чорында торак урыны бирэ.»;
б) 47 статьяныц 1 олешендэге дурт абзацын тубэндэге редакциядэ бэян
итэргэ:
«- Россия Федерациясе граждан законнары нигезендэ уз белдеге белэн
тезелгэн корылманы суту, уз белдеге белэн корылган корылманы суту яки
аны рехсэт ителгэн тезелеш, узгэртеп кору, ждрдэн файдалану Ьэм тезелеш
кагыйдэлэре белэн билгелэнгэн капиталь тезелеш объектларыныц чик
параметрларына, территорияне планлаштыру документларына яисэ федераль
законнарда билгелэнгэн капиталь тезелеш объектлары параметрларына
мэжбури талэплэргэ туры китеру турында карарлар кабул итэ;».
1.10. 50 статьяныц 2 елешендэге 2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ
бэян итэргэ:
2) Татарстан Республикасы Дэулэт Советында депутат мандатларын
булугэ кертелгэн кандидатлар исемлеклэрен курсэткэн сэяси партиялэр.».
1.11. 72 статьяныц 3 елешен уз кечен югалткан дип танырга.
2. Элеге карарныц 1.3-1.7, 1.11 пунктлары 2021 елныц 1 гыйнварыннан
уз кеченэ керэ дип билгелэргэ.
3. 77 статьясындагы 5 пунктыныц (бюджет утэлеше турында еллык
хисапка бэялэмэ эзерлэу сроклары елешендэ) 2021 елныц 1 гыйнварына
кадэр гамэлдэ булуын туктатып торырга.
4. Элеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэулэт теркэве ечен
ж;ибэрергэ.
5. Дэулэт теркэвенэ алынганнан соц элеге карарны Татарстан
Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында тубэндэге веб
адрес буенча урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: http://pravo.tatarstan.ru
Ьэм Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында интернеттелекоммуникация челтэрендэ тубэндэге веб-адрес буенча: http://
aznakyevo.tatarstan.ru, Уразай авыл ж;ирлегенец мэгълумат стендларында
урнаштырырга.
6. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны законлылык, хокук
тэртибе, депутат этикасы Ьэм ж;ирле узидарэ мэсьэлэлэре буенча даими
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