Мамадыш муниципаль районы
Көек-Ерыкса авыл җирлеге Советының
16 март 2021 ел, № 1-6 карарына
1 нче кушымта.

«Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Көек-Ерыкса
авыл җирлеге» муниципаль берəмлеге Уставына кертелүче үзгəрешлəр
1. 5 статьяга түбəндəге эчтəлекле 20 пункт өстəргə:
«20) Россия Федерациясе гражданлык законнары нигезендə үз белдеге белəн
төзелгəн корылманы җимерү турында карар кабул итү, рөхсəтсез төзелгəн
корылманы җимерү яисə аны капиталь төзелеш объектларын рөхсəт ителгəн
төзүнең, реконструкциялəүнең җир белəн файдалану һəм төзелеш алып бару
кагыйдəлəрендə, территорияне планлаштыру документларында, яисə федераль
законнарда билгелəнгəн капиталь төзелеш объектлары параметрларына туры
китерү турында карар кабул итү».
6 статьяның 1 өлешенə түбəндəге эчтəлекле 16, 17 пунктлар өстəргə:
«16) участок уполномоченные вазыйфасын билəүче хезмəткəргə һəм аның
гаилə əгъзаларына хезмəткəр күрсəтелгəн вазыйфаны билəгəн вакытка торак
урыны бирү;
17) алкоголь, наркотик яисə башка токсик исереклек халəтендəге затларга
ярдəм күрсəтү чараларын гамəлгə ашыру»;
3. 10 статьяда:
3.1. түбəндəге эчтəлекле яңа унбишенче абзац өстəргə:
«инициативалы проектлар;»;
3.2. унбишенче абзацны уналтынчы абзац дип санарга;
4. II бүлеккə түбəндəге эчтəлекле 15.1 статья өстəргə:
«15.1 статья. Инициатив проектлар
1. Җирлек халкы яисə аның өлеше өчен өстенлекле əһəмияткə ия
чараларны гамəлгə ашыру максатларында җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне
яисə җирле үзидарə органнарына хəл итү хокукы бирелгəн башка мəсьəлəлəрне
хəл итү буенча инициатив проект кертелергə мөмкин. Инициатив проектлар
гамəлгə ашырыла ала торган җирлек территориясенең бер өлешен билгелəү
тəртибе Җирлек Советының норматив хокукый акты белəн билгелəнə.
2. Инициатив проектны тəкъдим итүгə җирлек территориясендə яшəүче
уналты яшькə җиткəн ун гражданнан да ким булмаган инициатив төркем,
территориаль иҗтимагый үзидарə органнары авыл торак пункты старостасы

(алга таба - проект инициаторлары) хокуклы. Инициатив төркемнең минималь
саны Җирлек Советының норматив хокукый акты белəн киметелергə мөмкин.
Җирлек Советының норматив хокукый акты нигезендə проект инициаторы
булу хокукы шулай ук тиешле Җирлек территориясендə эшчəнлек алып баручы
башка затларга да бирелергə мөмкин.
3. Инициатив проектта түбəндəге мəгълүматлар булырга тиеш:
1) муниципаль берəмлек халкы яисə аның өлеше өчен өстенлекле
əһəмияткə ия проблеманы тасвирламасы;
2) күрсəтелгəн проблеманы хəл итү буенча тəкъдимнəрне нигезлəү;
3) инициатив проектны гамəлгə ашыруның көтелгəн нəтиҗəсен (көтелгəн
нəтиҗəлəрен) тасвирлау;
4) инициатив проектны гамəлгə ашыруга кирəкле чыгымнарның алдан
исəплəү;
5) инициатив проектны гамəлгə ашыруның планлаштырылган сроклары;
6) əлеге проектны гамəлгə ашыруда кызыксынган затларның
планлаштырылган (мөмкин булган) финанс, мөлкəт һəм (яки) хезмəт белəн
катнашуы турында белешмəлəр;
7) планлаштырылган инициатив түлəүлəр күлəменнəн тыш инициатив
проектны гамəлгə ашыру өчен җирле бюджет акчаларын файдалану күздə
тотылган очракта, аның күлəмен күрсəтү;
8) Җирлек территориясенə яисə аның чиклəрендə инициатив проект
гамəлгə ашырылачак өлешенə җирлек Советының норматив хокукый актында
билгелəнгəн тəртип нигезендə күрсəтү;
9) Җирлек Советының норматив хокукый актында каралган башка
белешмəлəр.
4. Инициатив проект, Башкарма комитет каравына кертелгəнче, инициатив
проект турында фикер алышу, аның шəһəр халкы яки аның өлешендə яшəүче
халык мəнфəгатьлəренə туры килүен, инициатив проектны гамəлгə ашыруның
максатка ярашлыгын билгелəү, шулай ук гражданнар җыелышы яки
конференциясе тарафыннан инициатив проектка ярдəм итү турында карар
кабул итү максатларында гражданнар җыелышында яки конференциясендə,
шул исəптəн территориаль иҗтимагый үзидарəне гамəлгə ашыру мəсьəлəлəре
буенча гражданнар җыелышында яки конференциясендə каралырга тиеш. Шул
ук вакытта, бер җыелышта яки бер гражданнар конференциясендə берничə
инициатив проект каралырга мөмкин.
Җирлек Советының норматив хокукый акты белəн шулай ук гражданнарны
сораштыру гражданнарның инициатив проектка телəктəшлек итү турындагы

мəсьəлə буенча фикерен ачыклауны сорашып белешү, аларның имзаларын
җыю юлы тəртибендə башкару каралырга мөмкин.
Проект инициаторлары Башкарма комитетка инициатив проектны
гражданнар җыелышы яки конференциясе беркетмəсен, гражданнар арасында
сораштыру нəтиҗəлəрен һəм (яисə) шəһəр халкы яки аның өлешендə яшəүче
халык тарафыннан инициатив проектны хуплауны раслаган имзалы кəгазьлəр
белəн бергə тапшыралар.
5. Инициатив проектны Башкарма комитетка тапшыру турындагы
мəгълүмат инициатив проект кертелгəннəн соң өч эш көне эчендə «Интернет»
мəгълүматтелекоммуникация челтəрендə Мамадыш муниципаль районының
рəсми сайтында бастырып чыгарылырга (халыкка җиткерелергə) тиеш, анда
əлеге статьяның 3 өлешендə күрсəтелгəн белешмəлəр, шулай ук проект
инициаторлары турында белешмəлəр булырга тиеш. Бер үк вакытта
гражданнар үзлəренең кисəтүлəрен һəм тəкъдимнəрен тəкъдим итү мөмкинлеге
турында, аларны тəкъдим итү срогын күрсəтеп, башкарма комитетка хəбəр
ителə. Үзлəренең искəрмəлəрен һəм тəкъдимнəрен уналты яшькə җиткəн
җирлек халкы җибəрергə хокуклы. Күрсəтелгəн мəгълүматны "Интернет"
мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə урнаштыру мөмкинлеге булмаган
очракта, күрсəтелгəн мəгълүмат составына əлеге җирлек кергəн муниципаль
районның рəсми сайтында урнаштырыла. Авыл торак пунктында күрсəтелгəн
мəгълүмат авыл торак пунктының старостасы тарафыннан гражданнарга
җиткерелергə мөмкин.
6. Инициатив проект Җирлек Башкарма комитеты тарафыннан аны керткəн
көннəн алып 30 көн эчендə мəҗбүри каралырга тиеш. Муниципаль
берəмлекнең башкарма комитеты инициатив проектны карау нəтиҗəлəре
буенча түбəндəге карарларның берсен кабул итə:
1) инициатив проектны хупларга һəм аның буенча эшне җирле бюджет
турындагы карарда каралган бюджет ассигнованиелəре чиклəрендə җирле
бюджет проектын төзү һəм карау (җирле бюджет турындагы карарга
үзгəрешлəр кертү) тəртибе нигезендə тиешле максатларда дəвам итəргə;
2) инициатив проектны хуплаудан баш тартырга һəм инициатив проектны
хуплаудан баш тарту сəбəплəрен күрсəтеп, аны проект инициаторларына кире
кайтарырга.
7. Җирлек башкарма комитеты түбəндəге очракларның берсендə
инициатив проектны хуплаудан баш тарту турында карар кабул итə:
1) инициатив проектны кертүнең һəм аны карауның билгелəнгəн тəртибен
үтəмəү;
2) инициатив проектның Россия Федерациясенең федераль законнары һəм
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һəм
башка норматив хокукый актлары талəплəренə, җирлек Уставына туры
килмəве;
3) җирле үзидарə органнарының кирəкле вəкалəтлəре һəм хокуклары
булмау сəбəпле, инициатив проектны гамəлгə ашыру мөмкинлеге булмау;

4) формалаштыру чыганагы инициатив түлəүлəр булмаган инициатив
проектны гамəлгə ашыру өчен кирəкле чаралар күлəмендə җирле бюджет
акчалары булмау;
5) инициатив проектта тасвирланган проблеманы нəтиҗəлерəк ысул белəн
хəл итү мөмкинлеге булу;
6) инициатив проектны конкурс сайлавын узмаган дип тану.
8. Җирлекнең башкарма комитеты əлеге статьяның 7 өлешендəге 5
пунктында каралган очракта, проект инициаторларына инициатив проектны
бергəлəп эшлəп бетерергə, шулай ук компетенциялəре нигезендə аны башка
муниципаль берəмлекнең яисə дəүлəт органының җирле үзидарə органы
каравына тəкъдим итəргə хокуклы.
9. Инициатив проектларны тəкъдим итү, кертү, фикер алышу, карау, шулай
ук аларны конкурс нигезендə сайлап алуны үткəрү тəртибе Җирлек советы
(Җирлек Советы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыручы гражданнар җыены)
тарафыннан билгелəнə.
10. Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертлар
исəбеннəн финанс ярдəме алу өчен тəкъдим ителə торган инициатив
проектларга карата инициатив проектлар, инициатив проектларны карау
тəртибе, шул исəптəн аларга ярдəм итүдəн баш тарту өчен нигезлəр, мондый
инициатив проектларны конкурс нигезендə сайлап алу тəртибе һəм
критерийлары Татарстан Республикасы законы һəм (яисə) башка норматив
хокукый акты нигезендə билгелəнə. Бу очракта əлеге статьяның 3, 6, 7, 8, 9, 11,
12 өлешлəрендəге талəплəр кулланылмый.
11. Муниципаль берəмлекнең Башкарма комитетына берничə инициатив проект
кертелгəн очракта, шул исəптəн эчтəлеге буенча шундый ук өстенлекле
проблемаларны тасвирлап, җирлекнең башкарма комитеты конкурс нигезендə
сайлап алуны оештыра һəм бу хакта проектның инициаторларына хəбəр итə.
12. Инициатив проектларны конкурс нигезендə сайлап алуны үткəрү
коллегиаль органга (комиссиягə) йөклəнə, аны төзү һəм эшчəнлек тəртибе
Җирлек Советының норматив хокукый акты белəн билгелəнə. Коллегия
органның (комиссиянең) составы Җирлекнең Башкарма комитеты тарафыннан
төзелə. Мондый чакта коллегиаль орган (комиссия) əгъзаларының гомуми
санының яртысы Җирлек Советы тəкъдимнəре нигезендə билгелəнергə тиеш.
Проектның инициаторларына һəм аларның вəкиллəренə конкурс нигезендə
сайлап алуны уздырганда коллегиаль орган (комиссия) тарафыннан инициатив
проектларны карауда катнашу һəм алар буенча үз позициялəрен бəян итү
мөмкинлеге тəэмин ителергə тиеш.
13. Проектның инициаторлары, тиешле Поселение территориясендə
яшəүче гражданнар җыены, җыелышы яисə конференциясе тарафыннан
вəкалəтлəр бирелгəн башка гражданнар, шулай ук Россия Федерациясе
законнары белəн билгелəнə торган башка затлар инициатив проектны гамəлгə

ашыруны Россия Федерациясе законнарына каршы килми торган рəвешлəрдə
иҗтимагый контрольне гамəлгə ашырырга хокуклы.
14. Инициатив проектны Җирлек Башкарма комитеты тарафыннан карау
турында, инициатив проектны гамəлгə ашыруның барышы турында, шул
исəптəн акчаларны куллану турында, аны гамəлгə ашыруда кызыксынучы
затларның мөлкəти һəм (яисə) хезмəт катнашуы турында мəгълүмат, басылып
чыгарга (халыкка җиткерергə) һəм Мамадыш муниципаль районының рəсми
сайтында
"Интернет"
мəгълүмат-телекоммуникация
челтəрендə
урнаштырылырга тиеш. Инициатив проектны гамəлгə ашыру йомгаклары
турында Җирлек Башкарма комитеты хисабы Инициатив проектны гамəлгə
ашыру тəмамланган көннəн алып 30 календарь көн эчендə Мамадыш
муниципаль
районының
рəсми
сайтында
"Интернет"
мəгълүматтелекоммуникация
челтəрендə
бастырылып
чыгарылырга
(халыкка
җиткерелергə) һəм урнаштырылырга тиеш. Күрсəтелгəн мəгълүматны
"Интернет" мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə урнаштыру мөмкинлеге
булмаган очракта, күрсəтелгəн мəгълүмат составына əлеге Җирлек кергəн
муниципаль районның рəсми сайтында урнаштырыла. Авыл торак пунктында
күрсəтелгəн мəгълүмат авыл торак пунктының старостасы тарафыннан
гражданнарга җиткерелергə мөмкин.»;
5. 16 статьяда:
5.1. 9 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 7 пункт өстəргə:
«7) инициатив проект турында фикер алышу һəм аны хуплау турындагы
мəсьəлə буенча карар кабул итү.»;
5.2. түбəндəге эчтəлекле 10.1 өлеш өстəргə:
«10.1. Территориаль иҗтимагый үзидарə органнары проект инициаторлары
буларак инициатив проектны тəкъдим итəргə мөмкин.»;
6. 19 статьяның 6 өлешенə түбəндəге эчтəлекле 4.1 пункт өстəргə:
«4.1) авыл торак пунктында яшəүчелəр өчен өстенлекле əһəмияткə ия
мəсьəлəлəр буенча инициатив проект кертү инициативасы белəн чыгарга
хокуклы;» ;
7. 21 статьяда:
7.1. 1 өлештə «һəм җирле үзидарəнең вазыйфаи затлары» сүзлəреннəн соң
«инициатив проектларны кертү һəм аларны карау мəсьəлəлəре,» сүзлəрен
өстəргə;
7.2. Түбəндəге эчтəлекле 1.1 өлеш өстəргə:

«1.1. Инициатив проектлар кертү һəм аларны карау мəсьəлəлəре буенча
гражданнар җыелышында уналты яшькə җиткəн тиешле территориядə
яшəүчелəр катнашырга хокуклы. Инициатив проектларны кертү мəсьəлəлəрен
карау һəм тикшерү максатларында гражданнар җыелышын билгелəү һəм
үткəрү тəртибе Җирлек Советы карары белəн билгелəнə.»;
8. 23 статьяда:
8.1. 2.1 өлештə «торак пунктта яшəүчелəрнең» сүзлəреннəн соң «(яисə аның
территориясенең өлешлəре)» сүзлəрен өстəргə;
8.2. 3 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 5 пункт өстəргə:
«5) Җирлек составына керə торган торак пункт территориясе өлешендə
Татарстан Республикасы законы нигезендə торак пункт территориясенең
əлеге өлешендə гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һəм
куллану мəсьəлəсе буенча.»;
8.3. 4 өлештə «гражданнар» сүзеннəн соң «, моңа «Россия Федерациясендə
җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06
октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1 статьясындагы 1
өлешенең 4.3 пунктында каралган очрак керми» сүзлəрен өстəргə;
8.4. Түбəндəге эчтəлектəге 4.1 пункт белəн тулыландырырга:
«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми
принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 25.1
статьясындагы 1 өлешенең 4.3 пунктында каралган гражданнар җыены,
кимендə 10 кеше булган торак пункт территориясенең тиешле өлешендə
яшəүчелəр төркеме инициативасы белəн, җирлек Советы тарафыннан
чакырыла ала.
Гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һəм куллану
мəсьəлəсе буенча гражданнар җыены үткəрелергə мөмкин җирлек
составына керүче торак пункт территориясенең бер өлешенең чиклəрен
билгелəү критерийлары Татарстан Республикасы законы белəн
билгелəнə.»;
9. 24 статьяда:
9.1. 2 өлешкə түбəндəге эчтəлекле җөмлə өстəргə:
«Гражданнарның инициативалы проектка ярдəм итү турындагы фикерен
ачыклау мəсьəлəсе буенча үткəрелгəн сораштыруда уналты яшькə җиткəн
инициативалы проектны гамəлгə ашыру тəкъдим ителгəн җирлек яки аның
өлешендə яшəүчелəр катнашырга хокуклы..»;
9.2. 3 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 3 пункт өстəргə:

«3) уналты яшькə җиткəн җирлектə яисə аның өлешендə яшəүчелəрнең, əлеге
инициатив проектка ярдəм итү турында гражданнарның фикерен ачыклау өчен
гамəлгə ашыру тəкъдим ителə»;
9.3. 5 өлештə:
9.3.1 абзацта «Җирлек советы. Карарда» сүзлəрен «Җирлек советы» сүзлəренə
алмаштырырга. Гражданнар арасында сораштыру үткəрү өчен «Интернет»
мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендəге http://mamadysh.tatarstan.ru. рəсми
сайты кулланыла ала. Карарда»;
9.3.2. Түбəндəге эчтəлекле 6 пункт өстəргə:
«6) «Интернет» мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə Мамадыш
муниципаль районының рəсми сайтыннан файдаланып гражданнардан
сораштыру
үткəрелгəн
очракта,
сораштыруда
катнашучыларны
идентификациялəү тəртибе.»;
9.4. 7 өлешнең 1 пунктында «яисə Җирлектə яшəүчелəрне» сүзлəрен өстəргə.»;
10. 31 статьяда «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль
законда башкасы каралмаган булса» сүзлəрен өстəргə;
11. 44 статьяда:
11.1. 5 пунктта «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль
законда башкасы каралмаган булса» сүзлəрен өстəргə.;
11.2. түбəндəге редакциядəге 5.1 пункт өстəргə:
«5.1. Җирлек башлыгы түбəндəгелəргə хокуклы түгел:
1) дəүлəт хакимияте органнарында һəм җирле үзидарə органнарында башка
вазыйфалар билəргə;
2) шəхсəн яисə ышанычлы затлар аша эшкуарлык эшчəнлеге белəн
шөгыльлəнергə;
3) укытучы, фəнни һəм башка иҗат эшчəнлегеннəн тыш, башка түлəүле
эшчəнлек белəн шөгыльлəнергə. Шул ук вакытта укытучылар, фəнни һəм
башка иҗади эшчəнлек бары тик чит дəүлəтлəр, халыкара һəм чит ил
оешмалары, чит ил гражданнары һəм гражданлыгы булмаган затлар акчалары
исəбеннəн генə финанслана алмый, əгəр Россия Федерациясенең халыкара
шартнамəлəрендə, Россия Федерациясе законнарында яисə чит дəүлəтлəрнең
дəүлəт органнары, халыкара яисə чит ил оешмалары белəн федераль дəүлəт
хакимияте органнарының үзара нигезендə килешүлəрдə башкасы каралмаган
булса;

4) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, дəүлəт хакимияте
органнарында һəм җирле үзидарə органнарында өченче затлар эшлəре буенча
ышанычлы яисə башка вəкил булырга;
5) хезмəт эшчəнлеге өчен генə билгелəнгəн мəгълүматны, матди-техник,
финанс һəм мəгълүмати тəэмин итү чараларын хезмəткə карамаган максатларда
файдаланырга;
6) даими нигездə Җирлек башлыгы вазыйфасын билəүче зат буларак бастырып
чыгарылган һəм чыгыш ясаган өчен гонорарлар алырга;
7) Россия Федерациясе законнарында каралмаган хезмəт (вазыйфаи)
бурычларын үтəүгə бəйле рəвештə акчалата һəм башка бүлəклəүлəр (ссудалар,
акчалата һəм бүтəн төрле бүлəклəүлəр, хезмəтлəр, күңел ачу, ял итү, транспорт
чыгымнары өчен түлəү) һəм физик һəм юридик затлардан бүлəклəр алырга.
Беркетмə чараларына, хезмəт командировкаларына һəм башка рəсми чараларга
бəйле рəвештə алынган бүлəклəр җирлек җирлегенең милке дип таныла һəм акт
буенча муниципаль органга тапшырыла. Җирлек башлыгы вазыйфасын
билəгəн зат беркетмə чарасына, хезмəт командировкасына һəм башка рəсми
чарага бəйле рəвештə алынган бүлəкне Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында билгелəнгəн тəртиптə сатып алырга мөмкин;
8) билгелəнгəн тəртипкə карамастан чит дəүлəтлəрнең, халыкара оешмаларның,
сəяси партиялəрнең, бүтəн иҗтимагый берлəшмəлəрнең һəм башка
оешмаларның мактаулы һəм махсус исемнəрен, бүлəклəрен һəм бүтəн мактау
билгелəрен (фəн һəм спорт өлкəлəреннəн тыш) кабул итəргə;
9) физик һəм юридик затлар акчалары исəбеннəн, Россия Федерациясе
законнары нигезендə башкарыла торган хезмəт командировкаларыннан тыш,
Россия Федерациясе дəүлəт органнары, Татарстан Республикасы дəүлəт
органнары яисə муниципаль органнар белəн чит дəүлəтлəрнең дəүлəт яисə
муниципаль органнары, халыкара яисə чит ил оешмалары белəн килешүлəр
буенча Россия Федерациясе чиклəреннəн хезмəт командировкаларына барырга;
10) əгəр Россия Федерациясенең халыкара шартнамəлəрендə, Россия
Федерациясе законнарында яисə дəүлəт хакимиятенең федераль органнарының
чит дəүлəтлəрнең дəүлəт органнары, халыкара яисə чит ил оешмалары белəн
үзара мөнəсəбəтлəрендə башкасы каралмаган булса, чит ил коммерциячел
булмаган хөкүмəтнеке булмаган оешмаларының һəм Россия Федерациясе
территориясендə аларның структур бүлекчəлəренең башка органнары
составына керергə;
11) хезмəт бурычларын үтəүгə бəйле булмаган максатларда федераль закон
нигезендə хезмəт вазыйфаларын үтəүгə бəйле рəвештə мəгълүм булган чикле
мəгълүматтан файдалануга кертелгəн белешмəлəрне фаш итəргə яисə
кулланырга.
12) түбəндəге очраклардан тыш коммерция яисə коммерциягə карамаган оешма
белəн идарə итүдə катнашу:
а) сəяси партия, һөнəри берлек органы, шул исəптəн җирле үзидарə органында,
җирлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгəн беренчел профсоюз
оешмасының сайлау органы тарафыннан түлəүсез Идарəдə катнашу, башка
иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының,
күчемсез милек милекчелəр ширкəтенең гомуми җыелышында (конференция)
катнашу;

б) коммерциягə карамаган оешма идарəсендə (сəяси партия идарəсендə
катнашудан тыш, һөнəри берлек органы, шул исəптəн җирле үзидарə
органында, җирлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгəн беренчел
профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан, Җирлек сайлау
комиссиясе аппаратында, съездда (конференциядə) яисə башка иҗтимагый
оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез мөлкəт
милекчелəре ширкəтенең гомуми җыелышында катнашудан тыш) Татарстан
Республикасы законында билгелəнгəн тəртиптə Татарстан Республикасы
Президентына (Татарстан Республикасы министрына) алдан хəбəр итеп,
түлəүсез нигездə катнашу;
в) Татарстан Республикасы Муниципаль берəмлеклəре Советында, муниципаль
берəмлеклəрнең башка берлəшмəлəрендə, шулай ук аларның идарə
органнарында Җирлек мəнфəгатьлəрен түлəүсез нигездə тапшыру;
г) җирлек исеменнəн оешманы гамəлгə куючы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру
тəртибен яисə муниципаль милектə булган акциялəр (устав капиталындагы
өлешлəр) белəн идарə итү тəртибен билгели торган муниципаль хокукый
актлар нигезендə җирлекнең идарə органнарында һəм Ревизия комиссиясендə,
гамəлгə куючы (акционер) булган оешманың идарə итү органнарында һəм
Ревизия комиссиясендə җирлек мəнфəгатьлəрен бушлай тəкъдим итү;);
д) федераль законнарда каралган башка очраклар.»;
12.46 статьяда:
12.1. 8 пунктны «əгəр дə «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның
гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы
Федераль
законда
башкача
каралмаган
булса.»
сүзлəрен
өстəп
тулыландырырыга;
12.2. килəсе эчтəлектəге 8.1 пункт өстəргə:
« 8.1. Үз вəкалəтлəрен даими нигездə башкаручы җирлек башлыгы
урынбасары хокуклы түгел:
1) дəүлəт хакимияте органнарында һəм җирле үзидарə органнарында башка
вазыйфалар билəргə;
2) шəхсəн яисə ышанычлы затлар аша эшкуарлык эшчəнлеге белəн
шөгыльлəнергə;
3) укытучы, фəнни һəм башка иҗат эшчəнлегеннəн тыш, башка түлəүле
эшчəнлек белəн шөгыльлəнергə. Шул ук вакытта укытучылар, фəнни һəм
башка иҗади эшчəнлек бары тик чит дəүлəтлəр, халыкара һəм чит ил
оешмалары, чит ил гражданнары һəм гражданлыгы булмаган затлар акчалары
исəбеннəн генə финанслана алмый, əгəр Россия Федерациясенең халыкара
шартнамəлəрендə, Россия Федерациясе законнарында яисə чит дəүлəтлəрнең
дəүлəт органнары, халыкара яисə чит ил оешмалары белəн федераль дəүлəт
хакимияте органнарының үзара нигезендə килешүлəрдə башкасы каралмаган
булса;

4) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, дəүлəт хакимияте
органнарында һəм җирле үзидарə органнарында өченче затлар эшлəре буенча
ышанычлы яисə башка вəкил булырга;
5) хезмəт эшчəнлеге өчен генə билгелəнгəн мəгълүматны, матди-техник,
финанс һəм мəгълүмати тəэмин итү чараларын хезмəткə карамаган максатларда
файдаланырга;
6) даими нигездə Җирлек башлыгы вазыйфасы урынын билəүче зат буларак
бастырып чыгарылган һəм чыгыш ясаган өчен гонорарлар алырга;
7) Россия Федерациясе законнарында каралмаган хезмəт (вазыйфаи)
бурычларын үтəүгə бəйле рəвештə акчалата һəм башка бүлəклəүлəр (ссудалар,
акчалата һəм бүтəн төрле бүлəклəүлəр, хезмəтлəр, күңел ачу, ял итү, транспорт
чыгымнары өчен түлəү) һəм физик һəм юридик затлардан бүлəклəр алырга.
Беркетмə чараларына, хезмəт командировкаларына һəм башка рəсми чараларга
бəйле рəвештə алынган бүлəклəр җирлек җирлегенең милке дип таныла һəм акт
буенча муниципаль органга тапшырыла. Җирлек башлыгы вазыйфасы урынын
билəгəн зат беркетмə чарасына, хезмəт командировкасына һəм башка рəсми
чарага бəйле рəвештə алынган бүлəкне тапшыргач, Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында билгелəнгəн тəртиптə сатып алырга мөмкин;
8) билгелəнгəн тəртипкə карамастан чит дəүлəтлəрнең, халыкара оешмаларның,
сəяси партиялəрнең, бүтəн иҗтимагый берлəшмəлəрнең һəм башка
оешмаларның мактаулы һəм махсус исемнəрен, бүлəклəрен һəм бүтəн мактау
билгелəрен (фəн һəм спорт өлкəлəреннəн тыш) кабул итəргə;
9) физик һəм юридик затлар акчалары исəбеннəн, Россия Федерациясе
законнары нигезендə башкарыла торган хезмəт командировкаларыннан тыш,
Россия Федерациясе дəүлəт органнары, Татарстан Республикасы дəүлəт
органнары яисə муниципаль органнар белəн чит дəүлəтлəрнең дəүлəт яисə
муниципаль органнары, халыкара яисə чит ил оешмалары белəн килешүлəр
буенча Россия Федерациясе чиклəреннəн хезмəт командировкаларына китү;
10) əгəр Россия Федерациясенең халыкара шартнамəлəрендə, Россия
Федерациясе законнарында яисə дəүлəт хакимиятенең федераль органнарының
чит дəүлəтлəрнең дəүлəт органнары, халыкара яисə чит ил оешмалары белəн
үзара мөнəсəбəтлəрендə башкасы каралмаган булса, чит ил коммерциячел
булмаган хөкүмəтнеке булмаган оешмаларының һəм Россия Федерациясе
территориясендə аларның структур бүлекчəлəренең башка органнары
составына керергə;
11) хезмəт бурычларын үтəүгə бəйле булмаган максатларда федераль закон
нигезендə хезмəт вазыйфаларын үтəүгə бəйле рəвештə мəгълүм булган чикле
мəгълүматтан файдалануга кертелгəн белешмəлəрне фаш итəргə яисə
кулланырга.
12) коммерция яисə коммерциягə карамаган оешма белəн идарə итүдə катнашу,
түбəндəге очраклардан тыш:
а) сəяси партия, һөнəри берлек органы, шул исəптəн җирле үзидарə органында,
җирлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгəн беренчел профсоюз
оешмасының сайлау органы тарафыннан түлəүсез Идарəдə катнашу, башка
иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының,
күчемсез милек милекчелəр ширкəтенең гомуми җыелышында (конференция)
катнашу;

б) коммерциягə карамаган оешма идарəсендə (сəяси партия идарəсендə
катнашудан тыш, һөнəри берлек органы, шул исəптəн җирле үзидарə
органында, җирлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгəн беренчел
профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан, Җирлек сайлау
комиссиясе аппаратында, съездда (конференциядə) яисə башка иҗтимагый
оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез мөлкəт
милекчелəре ширкəтенең гомуми җыелышында катнашудан тыш) Татарстан
Республикасы законында билгелəнгəн тəртиптə Татарстан Республикасы
Президентына (Татарстан Республикасы министрына) алдан хəбəр итеп,
түлəүсез нигездə катнашу;
в) Татарстан Республикасы Муниципаль берəмлеклəре Советында, муниципаль
берəмлеклəрнең башка берлəшмəлəрендə, шулай ук аларның идарə
органнарында җирлек мəнфəгатьлəрен түлəүсез нигездə яклау;
г) җирлек исеменнəн оешманы гамəлгə куючы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру
тəртибен яисə муниципаль милектə булган акциялəр (устав капиталындагы
өлешлəр) белəн идарə итү тəртибен билгели торган муниципаль хокукый
актлар нигезендə җирлекнең идарə органнарында һəм Ревизия комиссиясендə,
гамəлгə куючы (акционер) булган оешманың идарə итү органнарында һəм
Ревизия комиссиясендə җирлек мəнфəгатьлəрен бушлай тəкъдим итү;);
д) федераль законнарда каралган башка очраклар.»
13.50 статьяда:
13.1.1 өлешендəге 3 пунктын түбəндəге эчтəлекле абзац өстəргə:
«Россия Федерациясе граждан законнары нигезендə үз белдеге белəн төзелгəн
корылманы сүтү, үз белдегең белəн корылган корылманы сүтү яки аны рөхсəт
ителгəн төзелеш параметрларына туры китерү, үзгəртеп кору, җирдəн
файдалану һəм
төзелеш кагыйдəлəре, территорияне планлаштыру
документлары, яисə федераль законнарда билгелəнгəн капиталь төзелеш
объектлары параметрларына мəҗбүри талəплəр белəн тəңгəллəштерү турында
карарлар кабул итə.»;
13.2. 2 өлешкə түбəндəге эчтəлекле абзацлар өстəргə:
«участок уполномоченные вазыйфасын билəүче хезмəткəргə һəм аның гаилə
əгъзаларына вазыйфа хезмəткəре күрсəтелгəн вазыйфаны билəгəн вакытка
торак урыны бирə;
- алкоголь, наркотик яисə башка исереклек халəтендəге затларга ярдəм күрсəтү
чараларын гамəлгə ашыра.»;
14. 59 статьяның 1 өлешенə түбəндəге эчтəлекле абзац өстəргə:
«Җирлек Советы депутатына үз вəкалəтлəрен даими булмаган рəвештə
гамəлгə ашыру өчен тулаем алганда айга алты эш көне тəшкил иткəн чорга эш
урынын(вазыйфасын) саклап калу гарантиялəнə.»

15. 80 статьяның 3 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
« Җирлек Советының тиешле бюджет керемнəренең гомуми күлəмен үзгəртүгə
китерə торган һəм бюджет турындагы карар проектын җирлек Советына
керткəннəн соң кабул ителгəн муниципаль норматив хокукый актлары
агымдагы финанс елына һəм план чорына бюджетка үзгəрешлəр керткəндə
Чираттагы финанс елында исəпкə алына.»;
16. 82 статьяда:
16.1. 1 өлештə «торак пункт» сүзлəреннəн соң «(яисə аның территориясенең бер
өлеше)» сүзлəрен өстəргə;
16.2. 2 өлештə «һəм 4.1» сүзлəрен «, 4.1 һəм 4.3» сүзлəренə алмаштырырга.
17. XIII бүлеккə түбəндəге редакциядə 82.1 статьясын өстəргə:
«82.1 статья. Инициатив проектларны гамəлгə ашыруны финанс ягыннан
һəм башкача тəэмин итү
1. «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендəге 131-ФЗ номерлы
(09.11.2020 редакциясендə) Федераль законның 26.1 статьясында каралган
инициатив проектларны гамəлгə ашыруны финанс белəн тəэмин итү чыганагы
булып, муниципаль берəмлекнең тиешле чыгым йөклəмəлəрен финанс белəн
тəэмин итү максатларында Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелгəн
инициатив түлəүлəр һəм (яисə) бюджетара трансфертлар күлəмнəрен исəпкə
алып, инициатив проектларны гамəлгə ашыруга җирле бюджет турында карар
белəн каралган бюджет ассигнованиелəре тора.
2. Инициатив түлəүлəр дигəндə, конкрет инициативалы проектларны
гамəлгə ашыру максатларында Россия Федерациясе законнары нигезендə
ирекле нигездə түлəнə торган һəм Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезендə җирле бюджетка күчерелə торган гражданнарның, индивидуаль
эшкуарларның һəм төзелгəн юридик затларның акчалары аңлашыла.
3. Инициатив проект гамəлгə ашырылмаган очракта, инициатив түлəүлəр
аларны җирле бюджетка күчергəн затларга (шул исəптəн оешмаларга)кире
кайтарылырга тиеш. Инициатив проектны гамəлгə ашыру нəтиҗəлəре буенча
инициатив проектны гамəлгə ашыру максатларында файдаланылмаган
инициатив түлəүлəрнең калган өлеше булган очракта, күрсəтелгəн түлəүлəр
аларны җирле бюджетка күчергəн затларга (шул исəптəн оешмаларга)кире
кайтарылырга тиеш.
Җирле бюджетка күчерелгəн затларга (шул исəптəн оешмаларга) кире
кайтарылырга тиешле инициатив түлəүлəр суммаларын исəплəү һəм кире

кайтару тəртибе Советның норматив хокукый акты (Совет вəкалəтлəрен
гамəлгə ашыручы гражданнар җыены карары) белəн билгелəнə.
4. Инициатив проектларны гамəлгə ашыру шулай ук кызыксынган
затларның ихтыярый мөлкəти һəм (яисə) хезмəт белəн катнашу рəвешендə дə
тəэмин ителергə мөмкин.»;
83 статьяның 1 өлешенə түбəндəге редакциядə абзац өстəргə:
«Муниципаль эчке үзлəштерүлəр (заимствования) дигəндə, муниципаль
кыйммəтле кəгазьлəрне урнаштыру юлы белəн һəм Россия Федерациясе
бюджет системасының башка бюджетларыннан һəм кредит оешмаларыннан
кредитлар рəвешендə заем акчаларыннан җирле бюджетка Җирлек исеменнəн
муниципаль кыйммəтле кəгазьлəрне урнаштыру юлы белəн җəлеп итү күздə
тотыла, алар буенча Россия Федерациясе валютасында белдерелгəн заемщик
буларак Җирлекнең бурыч йөклəмəлəре туа.».

