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«Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы
«Коноваловка авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге
Уставына узгэрешлэр керту турында»

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ санлы Федераль закон, Муниципаль
хезмэт турында Татарстан Республикасы кодексы, «Татарстан Республикасында
жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ санлы Татарстан
Республикасы Законы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында
"2019 елныц 9 декабрендэге 98-ТРЗ санлы Татарстан Республикасы Законы,"
Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында "2004 елныц 28 июлендэге
45-ТРЗ санлы Татарстан Республикасы Законы, "Татарстан Республикасында
жирле узидарэ турында" «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында »
Татарстан Республикасы законы"2019 елныц 1 мартындагы 13-ТРЗ санлы «15.1
Ьэм 17.1 статьяларына узгэрешлэр керту турында" Татарстан Республикасы
законы «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында » Татарстан
Республикасы законы«Коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ
аерым категория вазыйфаи затларныц катнашу тэртибен камиллэштеру елешендэ
Татарстан Республикасыныц аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында»
2020 елныц 7 маендагы 20-ТРЗ санлы Татарстан Республикасы законы белэн,
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц «Коноваловка авыл
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы белэн, Татарстан Республикасы Минзэлэ
муниципаль районыныц Коноваловка авыл жирлеге Советы
КАР АР ЧЫГАРДЫ:
1. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Коноваловка авыл
жирлеге Уставына тубэндэге узгэрешлэр Нэм естэмэлэр кертергэ:
1)6 статьяныц 1 елешенэ тубэндэге эчтэлекле 14 пунктча естэргэ:
"14) алкогольле, наркотик яки башка токсик исерек хэлдэ булган затларга
ярдэм курсэту чараларын гамэлгэ ашыру».

2)
6 статьяньщ 1 ©лешен 15 пунктына, 49 статьяныц 2 елешенэ тубэндэге
эчтэлекле абзац естэргэ::
алкогольле, наркотик яки башка токсик исерек хэлдэ булган затларга
ярдэм курсэту чараларын гамэлгэ ашыру".
3) 6 статьяныц 2 абзацына тубэндэге эчтэлекле 14 пункт естэргэ:
14) «кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елныц 7 февралендэге
2300-1 санлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын
яклау чараларын гамэлгэ ашыру.
4) 16 статьяныц 9 пунктына тубэндэге эчтэлекле 7 пунктча естэргэ:
"7) инициативалы проектны тикшеру Ьэм аны хуплау турындагы мэсьэлэ
буенча карар кабул иту"
5) 20 статьяныц 1 пунктында "ж;ирле узидарэнец вазыйфаи затлары турында"
сузлэреннэн соц "инициативалы проектларны керту Ьэм аларны карау
мэсьэлэлэре буенча фикер алышу"сузлэрен естэргэ.
6) 22 статьяныц 3 пунктына тубэндэге эчтэлекле 11 пунктча естэргэ::
11) муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы вэкалэтлэре гражданнар
ж;ыены тарафыннан гамэлгэ ашырыла торган жирлектэ инициативалы
проектларны тэкъдим иту, эзерлэу, сайлап алу Ьэм гамэлгэ ашыру мэсьэлэлэре
буенча".
7) 23 статьяныц 7 пунктындагы 1 пунктчасына «муниципаль берэмлек халкы
ечен»сузлэрен естэргэ.
8) 23 статьяныц 2 пунктына тубэндэге эчтэлекле тэкъдим естэргэ:
"гражданнарныц инициативалы проектка ярдэм иту турындагы фикерен ачыклау
мэсьэлэсе буенча сораштыруда муниципаль берэмлектэ яисэ аныц елешендэ
яшэучелэр катнашырга хокуклы, аларда уналтынчы яшькэ житкэн инициативалы
проектны гамэлгэ ашыру тэкъдим ителэ".
9) 23 статьяныц 3 елешен тубэндэге эчтэлекле 3 пункт естэргэ:
«3 ) Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц Коноваловка
авыл жирлегендэ яшэучелэр яисэ аныц унтугыз яше тулган инициативалы
проектны тормышка ашыру тэкъдим ителэ торган елешендэ-элеге инициативалы
проектка ярдэм иту турында гражданнарныц фикерен ачыклау ечен»
10) 23 статьяньщ 5 елешен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
«5. Гражданнар арасында сораштыру билгелэу турында карар район Советы
тарафыннан кабул ителэ. Гражданнар арасында сораштыру уткэру ечен
«Интерпет»мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ муниципаль берэмлекнец
рэсми сайты файдаланылырга мемкин. Гражданнар арасында сораштыру
билгелэу турында район Советы карарында билгелэнэлэр:

1) сораштыру уткэру датасы Ьэм сроклары;
2) Сораштыру уздырганда тэкъдим ителэ торган (тэкъдим ителэ торган)
мэсьэлэне (мэсьэлэлэрне) формулировкалау;
3) сораштыру уткэру методикасы;
4) сораштыру кэгазе формасы;
5) сораштыруда катнашучы муниципаль берэмлек халкынын, минималь
саны;
6) «Интернет»мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ муниципаль
берэмлекнец рэсми сайтыннан файдаланып, гражданнар арасында сораштыру
уздырган очракта сораштыруда катнашучыларны идентификациялэу тэртибе;
8) 23 статьяныц 7 пунктындагы 1 пунктчасына "муниципаль берэмлек
халкы ечен»сузлэрен остэргэ.
11) 49 статьяныц 6 пунктын тубэндэге эчтэлекле абзац остэргэ::
«полиция участок уполномоченные вазыйфасын билэп торучы
хезмэткэргэ Ьэм аныц гаилэ эгъзаларына курсэтелгэн вазыйфаны билэгэн чорда
торак урыны биру".
12) 49 статьяныц 1 пунктындагы 6 пунктчасыныц 13 абзацын уз кочен
югалткан дип танырга.
13)
49 статьяныц 1 пунктындагы 4 пунктчасыныц 4 абзацын тубэндэге
редакциядэ бэян итэргэ::
«муниципаль Ьэм шэхси торак фондыныц торак урыннарын, купфатирлы
йортлардан тыш, билгелэнгэн тэртиптэ яшэу ©чен яраксыз дип тану, Россия
Федерациясе яисэ Россия Федерациясе субъекты милкендэ булган купфатирлы
йортлардан тыш, авария хэлендэ Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле
дип тану"
14) 58 статьяга тубэндэге эчтэлекле пункт остэргэ:
«Жирлек Советы депутатына уз вэкалэтлэрен даими рэвештэ гамэлгэ
ашыру очен, айга ике эш коне чорында эш урынын (вазыйфасын) саклау
гарантиялэнэ».

15) 78 статьяныц 3 пунктын уз кочен югалткан дип танырга.
16) 85 статьяны яца редакциядэ бэян итэргэ:
Жирле узидарэ Уставыныц уз коченэ керу тэртибе, элеге Уставка
узгэрешлэр керту ту рында карар кабул ителде:
1. Устав, авыл жирлеге Советы карары элеге Уставка узгэрешлэр Ьэм
естэмэлэр керту турында Карар кабул ителгэннэн соц авыл ж;ирлеге башлыгы
тарафыннан муниципаль берэмлеклэрнец уставларын теркэу елкэсендэ федераль
закон белэн билгелэнгэн тэртиптэ дэулэт теркэвенэ алу ©чен федераль башкарма
хакимият органыныц территориаль органына жибэрелэ.

2.
У став, жирлек Советы Уставына узгзрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында
карар, алар дэулэт теркэвенэ алынганнан соц, рэсми (халыкка житкерелергэ) тиеш
Ьэм рэсми басылып чыккан (халыкка житкерелгэннэн соц уз кеченэ керэ. Авыл
жирлеге башлыгы жирлекнец теркэлгэн уставын, жирлек Уставына узгзрешлэр
Ьэм естэмэлэр керту турындагы карарын, муниципаль берэмлеклэрнец
уставларын теркэу елкэсендэ федераль башкарма хакимият органыныц
территориаль органыннан кергэн коннэн жиде кон эчендэ бастырып чыгарырга
(халыкка житкерергэ) бурычлы.
Устав, жирлек советыныц элеге Уставка узгзрешлэр Ьэм естэмэлэр керту
турында карары авыл жирлеге торак пунктлары территориялэрендэ: Татарстан
Республикасы, Минзэлэ р., Коноваловка авылы, Центральная ур., 5 нче йортта
махсус мэгълумат стендларында яисэ веб-адрес буенча Минзэлэ муниципаль
районыныц рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн рэсми рэвештэ басылып
чыгарга (халыкка житкерелергэ) тиеш. Ьйр://теп2еЬпзк.1а1;аг51;ап.ш шулай ук
Россия Юстиция министрлыгы порталында "Россия Федерациясендэ норматив
хокукый актлар";ЬЦр://ргауо-т’т 1из1:.ги, ЬЦр://право-минюст.рф, челтэр басмасы
буларак теркэу Эл № ФС77-72471,05.03.2018), дэулэт теркэвенэ алынганнан соц,
алар рэсми басылып чыкканнан соц (халыкка житкерелгэннэн) уз кеченэ керэ.
3. Уставка Ьэм жирле узидарэ органнары структурасын узгэртэ торган
узгзрешлэр Ьэм естэмэлэр (Уставны федераль законнар белэн тэцгэллэштеру
очракларыннан тыш), жирле узидарэ органнары арасында вэкалэтлэр булешу
(Уставны федераль законнар белэн тэцгэллэштеру очракларыннан тыш, шулай у к
жирлек башлыгыныц Ьэм жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи затларыныц
вэкалэтлэре, вэкалэтлэре, вакытлары, сайлау тэртибе узгэрту очракларыннан
тыш), элеге уставка узгзрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында Карар кабул иткэн
жирлек Советы вэкалэтлэре чоры тэмамланганнан соц уз кеченэ керэ.
4. Уставка узгзрешлэр Ьэм естэмэлэр муниципаль хокукый акт белэн
кертелэ, ул мэсмилэштерелергэ мемкин:
1) жирлек башлыгы имзалаган жирлек Советы карары белэн;
2) жирлек Советы тарафыннан кабул ителгэн Ьэм жирлек башлыгы
имзалаган аерым норматив хокукый акт. Бу очракта элеге хокукый актта авыл
жирлеге Советыныц аны кабул иту турындагы карары реквизитлары куела. Авыл
жирлеге Советыныц мондый карарына Уставка кертелэ торган узгзрешлэр Ьэм
естэмэлэр керту турындагы кучмэ нигезлэмэлэрне Ьэм (яисэ) нормаларны керту
рехсэт ителми".
5. Уставны яца редакциядэ Уставка узгзрешлэр Ьэм естэмэлэр керту
турында муниципаль хокукый акт белэн бэян иту рехсэт ителми. Бу очракта яца
Устав кабул ителэ, э элек гамэлдэге Устав Ьэм аца узгзрешлэр Ьэм естэмэлэр
керту турында муниципаль хокукый актлар яца Устав уз кеченэ кергэн кеннэн уз
кечлэрен югалткан дип таныла.».
17) элеге карарны юстиция органнарына гамэлдэге законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ Ьэм срокларда дэулэт теркэвенэ алу ечен жибэрергэ.
18) элеге карарны Интернет мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэ
Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыньщ рэсми порталында дэулэт
теркэвеннэн соц тубэндэге
веб-адрес буенча бастырып чыгарырга:

Ьйр://ргауоЛа1аг51;ап.ш Ьэм Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы
Коноваловка авыл жирлегенец рэсми сайтында Интернет-телекоммуникация
челтэрендэ
тубэндзге
веб-адрес
буенча
урнаштырырга:
Ьйр://теп2еНп5к.1;а1;агз1ап.ш.
19. Элеге карар, 8 олеш нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, рэсми басылып
чыккан кененнэн уз коченэ керэ "Россия Федерациясендэ жирле узидарэ
оештырупыц гомуми принциплары турында" 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ
санлы Федераль законный 44 статьясы.
2.Элеге карарны Россия Федерациясе Юстиция министрлыгыныц Татарстан
Республикасы буенча идарэсенэ жибэрергэ.
3.Элеге карар «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында»2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ санлы Федераль
законный 44 статьясында каралган тэртиптэ уз коченэ керэ.
4.Элеге карарныц утэлешен узем контрольдэ тотам.

Татарстан Республикасы
Минзэлэ муниципаль районы
Коноваловка авыл жирлеге башлыгы
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