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Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Уставына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге
Башлыгы Н.Н.Вальковның мәгълүматын тыңлаганнан соң, Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Советы гамәлдәге кануннар
үзгәрүгә бәйле рәвештә «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар
проекты эшләнде, ул җирлек Советы тарафыннан хупланды, Җирлекнең мәгълүмат
стендларында халыкка игълан ителде, Югары Ослан муниципаль районының рәсми
сайтында, Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында
урнаштырылды һәм җирлек халкы белән гавами тыңлауларда фикер алышуның
барлык кирәкле процедураларын узды дип билгеләп үтә.
Югарыда бәян ителгәннәрдән чыгып, шулай ук «Россия Федерациясендә җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131ФЗ номерлы Федераль закон һәм «Татарстан Республикасында җирле үзидарә
турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл
җирлеге Уставы нигезендә
Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге Советы
карар итте:
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл
җирлеге Уставына 1нче кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә.
2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл
җирлеге Уставының яңа редакциясен расларга.
3. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен
җибәрергә.
4. Әлеге карар гамәлдәге законнарда билгеләнгән срокларда үз көченә керә.
5. Әлеге карарның үтәлешен үзем контрольдә тотам.

Совет рәисе,
Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге башлыгы

Н.Н.Вальков
Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге Советының
2021нче елның 4нче августындагы
10-61нче номерлы карарына
1нче кушымта

Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр
һәм өстәмәләр
1. Уставның 5 статьясындагы 1 пунктының 9 пунктчасын түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«9) җирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау, төзекләндерү
өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру, аның предметы булып, җирлек
территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен үтәү, социаль, инженерлык һәм транспорт
инфраструктурасы объектларының һәм күрсәтелә торган хезмәтләрнең инвалидларга
үтемлелеген тәэмин итү таләпләрен үтәү, әлеге кагыйдәләргә туры китереп, җирлек
территориясен төзекләндерүне оештыру тора»;
2.
2.
Уставның 6 статьясындагы 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 20
пунктча өстәргә:
«20) алкогольле, наркотик яки башка токсик исерек хәлдә булган затларга ярдәм
күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру»
3.
Уставның 24 статьясындагы 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«3. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законда каралган
очракларда гражданнар җыены үткәрелергә мөмкин:
1) әлеге торак пункт территориясен башка җирлек территориясенә кертүгә
китерә торган күрсәтелгән торак пункт составына кергән җирлек чикләрен үзгәртү
мәсьәләсе буенча торак пунктта;
2) җирлек составына керүче яки муниципаль район чикләрендә урнашкан торак
пунктта әлеге торак пункт территориясендә гражданнарның үзара салым акчаларын
кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча;
3) Татарстан Республикасы Законы нигезендә җирлек составына керүче торак
пункт территориясе яисә муниципаль район чикләрендәге авылара территориядә
урнашкан торак пунктның әлеге өлешендә гражданнарның үзара салым акчаларын
кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча Татарстан Республикасы Законы нигезендә
торак пунктның әлеге өлешендә гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм
алардан файдалану мәсьәләсе буенча;
4) Авылара территориядә урнашкан торак пунктта яңа төзелгән җирлек булдыру
турында халык инициативасын күрсәтү максатларында, шулай ук яңа төзелгән
җирлектә, әгәр аның сайлау хокукына ия халкы саны 300 кешедән артмаса, яңа
төзелгән җирлекнең җирле үзидарә органнары структурасын билгеләү мәсьәләсе
буенча;

5) авыл халкының түбән тыгызлыгы булган территориядә яки кыен булган
җирдә урнашкан җирлектә, әгәр авыл җирлегендә халык саны 100 кешедән дә
артмаган булса, җирлекне бетерү мәсьәләсе буенча;
6) авыл торак пунктында авыл торак пунктының старостасы кандидатурасын
күрсәтү мәсьәләсе буенча, шулай ук авыл торак пунктының старостасы вәкаләтләрен
вакытыннан алда туктату мәсьәләсе буенча;
Авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль хезмәт турында
Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләүгә конкурс үткәргәндә конкурс комиссиясе составына
кандидатуралар тәкъдим итү максатларында үткәрелергә мөмкин.
Гражданнар җыены торак пункт территориясенең бу өлешендә гражданнарның
үзара салым акчаларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча да үткәрелергә мөмкин.
Гражданнар җыены үткәрелә торган торак пункт территориясенең бер өлеше чикләре,
җирле әһәмияттәге тиешле мәсьәләне хәл иткәндә, торак пункт территориясенең
күрсәтелгән өлешендә яшәүчеләрнең гомуми мәнфәгатьләре критериеннән чыгып,
җирлекнең вәкиллекле органы тарафыннан билгеләнә»;
4.Уставның 40 статьяның 1 пунктының 7 пунктчасы түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
7) Чит ил гражданының җирле үзидарә органнарына сайланырга хокукы булган
Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы - Россия Федерациясе
гражданлыгының яисә чит ил гражданлыгының (подданствосының) булуы яисә
Россия Федерациясе гражданы территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы
бүтән документ яисә Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә җирле
үзидарә органнарына сайланырга хокукы булган чит ил гражданының Россия
Федерациясе гражданлыгы яисә чит ил гражданы, әгәр Россия Федерациясе
халыкара шартнамәсендә башкача каралмаган булса, Россия Федерациясе халыкара
шартнамәсе нигезендә Россия Федерациясендә яшәү хокукын гражданлыгын туктату
раслаучы бүтән документ булу»;
5. Уставның
46
статьясының 1 пунктындагы 9 пунктчасы түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
9) Чит ил гражданының җирле үзидарә органнарына сайланырга хокукы булган
Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы - Россия Федерациясе
гражданлыгының яисә чит ил гражданлыгының (подданствосының) булуы яисә
Россия Федерациясе гражданы территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы
бүтән документ яисә Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә җирле
үзидарә органнарына сайланырга хокукы булган чит ил гражданының Россия
Федерациясе гражданлыгы яисә чит ил гражданы, әгәр Россия Федерациясе
халыкара шартнамәсендә башкача каралмаган булса, Россия Федерациясе халыкара
шартнамәсе нигезендә Россия Федерациясендә яшәү хокукын гражданлыгын туктату
раслаучы бүтән документ булу»;
6.
Уставның 50 статьясындагы 1 пунктының 7 пунктчасын түбәндәге
эчтәлекле абзац өстәргә:
«-җирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау, төзекләндерү
өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру, аның предметы булып, җирлек
территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен үтәү, социаль, инженерлык һәм транспорт
инфраструктурасы объектларының һәм күрсәтелә торган хезмәтләрнең инвалидларга
үтемлелеген тәэмин итү таләпләрен үтәү, әлеге кагыйдәләргә туры китереп, җирлек
территориясен төзекләндерүне оештыру»;

7. Уставның 50 статьясындагы 1 пунктының 8 пунктчасын түбәндәге эчтәлекле
абзац өстәргә:
« - алкогольле, наркотик яки башка токсик исерек хәлдә булган затларга ярдәм
күрсәтү чараларын тормышка ашыра
8.
54 статьяга түбәндәге эчтәлекле 8.1 пунктча өстәргә:
«8.1 авыл җирлеге башлыгына Россия Федерациясе гражданлыгын яисә чит ил
гражданлыгын туктату турында язма рәвештә хәбәр итәргә бурычлы - Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә
органнарына сайланырга, чит дәүләт гражданлыгы (подданствосы) алу яисә чит ил
гражданы территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы чит ил гражданы яисә
Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе нигезендә җирле үзидарә
органнарына сайланырга хокукы булган чит ил гражданының яисә башка документ
алу хокукына ия, ләкин Россия Федерациясе гражданлыгы яки чит ил гражданлыгы
туктатылган яисә чит ил гражданлыгы (ялганлык) алган көннән биш эш көненнән дә
соңга калмыйча, яисә әлеге пунктта каралган яшәүгә рөхсәт яисә башка документ
алынганнан соң, биш эш көненнән дә соңга калмыйча»;
9.
Уставның 55 статьясындагы 1 пунктының 9 пунктчасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«9. Россия Федерациясе гражданлыгын яки чит ил гражданлыгын туктату - аның
нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, чит ил
гражданлыгы (ярдәмгә алу) яисә чит ил гражданы яисә чит ил гражданы
территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы башка документ булырга хокуклы,
аның нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, чит ил
гражданы яисә Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе нигезендә җирле
үзидарә органнарына сайланырга хокуклы булган чит ил гражданы яисә чит ил
гражданының даими яшәү хокукын раслаучы башка документ булырга, әгәр Россия
Федерациясенең халыкара килешүендә башкасы каралмаган булса»;
10. Уставның 87 статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Статья 87. Җирлек гражданнарының үзара салым акчасы.
Гражданнарның үзара салым акчасы дигәндә
гражданнарның җирле
әһәмияттәге конкрет мәсьәләләрне хәл итү өчен башкарыла торган бер тапкыр
бирелә торган түләүләре аңлашыла. Гражданнарның үзара салым түләүләре күләме
җирлек составына керүче барлык җирлек халкы (торак пункт (яисә аның
территориясенең бер өлеше) өчен абсолют күләмдә билгеләнә,алар саны җирлек
составына керүче халыкның (торак пунктның (яисә аның территориясенең) гомуми
саныннан 30 проценттан артмаса, алар өчен түләү күләме киметелергә мөмкин.
Әлеге статьяның 1 өлешендә күрсәтелгән гражданнарның бер мәртәбә бирелә
торган түләүләрен кертү һәм куллану мәсьәләләре җирле референдумда, ә “Россия
Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында”
Федераль законның 25.1 статьясындагы 1 өлешенең 4, 4.1 һәм 4.3 пунктларында
каралган очракларда, гражданнар җыенында хәл ителә.
Совет рәисе,
Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге башлыгы

Н.Н.Вальков

