Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы
Екатериновка авыл җирлеге Советының уникенче утырышы
Екатериновка авыл җирлеге Советы
КАРАРЫ
22 октябрь, 2021 ел

№ 26

Татарстан
Республикасы
Питрәч
муниципаль районы Екатериновка
авыл җирлеге Уставына үзгәрешләр
һәм өстәмәләр кертү турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «Муниципаль берәмлекләр
уставларын дәүләт теркәве турында» 2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы
Федераль законнар, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004
елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан
Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл җирлеге уставының
86, 87, 88 статьялары нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль
районының Екатериновка авыл җирлеге Советы карар кабул итте:
1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл
җирлеге Советының 2015 елның 15 июнендәге 10 номерлы карары белән расланган
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Екатериновка авыл җирлеге
уставына (2016 елның 19 февралендәге 17, 2017 елның 20 гыйнварындагы 37, 2017
елның 29 сентябрендәге 46, 2018 елның 29 гыйнварындагы 61, 2018 елның 16
июлендәге 75, 2019 елның 28 мартындагы 91, 2019 елның 28 октябрендәге 105
номерлы, 2020 елның 12 ноябрендәге 7 номерлы карарлар белән кертелгән
үзгәрешләре белән) кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә.
2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен
җибәрергә.
3. Дәүләт теркәве үткәннән соң, әлеге карарны Екатериновка авыл җирлегенең
мәгълүмат стендларында, шулай ук Татарстан Республикасының хокукый
мәгълүматның рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) һәм Питрәч муниципаль
районының рәсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) урнаштырырга (халыкка
җиткерергә).
4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз җаваплылыгымда калдырам.
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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Екатериновка авыл
җирлеге уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр
1. «Җирле үзидарә органнары хокуклары Җирлекнең җирле әһәмияттәге
мәсьәләләренә кертелмәгән мәсьәләләрне хәл итүгә» 6 статьяның 1 өлешенә
түбәндәге эчтәлекле 18 пункт өстәргә:
«18) алкоголь, наркотик яисә башка токсик исереклек нәтиҗәсендә исергән
затларга ярдәм күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру.».
2. «Гражданнар җыелышы» 20 статьясындагы 3 өлешенә түбәндәге эчтәлекле
икенче абзац өстәргә:
«Инициатив проектлар кертү һәм аларны карау мәсьәләләре буенча
гражданнар җыелышында уналты яшькә җиткән Җирлек халкы катнашырга
хокуклы. Инициатив проектларны кертү мәсьәләләрен карау һәм тикшерү
максатларында гражданнар җыелышын билгеләү һәм үткәрү тәртибе Җирлек
Советының норматив хокукый акты белән билгеләнә.».
3. «Гражданнар җыены» 22 статьясында:
а) 3 өлешкә түбәндәге эчтәлекле 4.1 пункт өстәргә:
«4.1) җирлек составына керүче торак пункт территориясе өлешендә Татарстан
Республикасы Законы нигезендә торак пункт территориясенең әлеге өлешендә
гражданнарның үзара салымы чараларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча.
Гражданнарның мондый җыены Җирлек Советы тарафыннан торак пункт
территориясенең тиешле өлешендә кимендә 10 кеше яшәгән төркем инициативасы
буенча чакырыла.
Гражданнар җыены үткәрелә торган торак пункт территориясе чикләре
Җирлек Советы карары белән җирле әһәмияттәге тиешле мәсьәләләрне хәл итүдә
торак пункт территориясенең күрсәтелгән өлешендә яшәүчеләрнең мәнфәгатьләрен
яклау критерийларыннан чыгып билгеләнә.»;
б) 9 өлештә «торак пунктта яшәүчеләрнең яртысыннан күбрәге катнашында»
сүзләреннән соң «(яисә аның территориясенең өлешләре)» сүзләрен өстәргә.
4. «Гражданнар сораштыруы» 23 статьясындагы 5 өлешенә түбәндәге эчтәлекле
6 пункт өстәргә:
«6) «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Районның рәсми
сайтыннан файдаланып гражданнардан сораштыру үткәрелгән очракта,
сораштыруда катнашучыларны идентификацияләү тәртибе.».
5. «Җирлек Советы депутаты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату» 40
статьясындагы 1 өлешенең 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«7) Россия Федерациясе гражданлыгы я чит ил гражданлыгы - Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданлыгы, аның
нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланган булырга хокуклы,
чит дәүләт гражданлыгы булу яисә яшәү хокукы яисә Россия Федерациясе халыкара
шартнамәсе нигезендә Россия Федерациясе гражданы я чит ил гражданы
территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы бүтән документ яисә чит ил

гражданы булу хокукы, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә
башкача каралмаган булса, җирле үзидарә органнарына сайланган булырга
хокуклы;».
6. «Җирлек башлыгы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату» 45 статьясындагы
1 өлешенең 9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«9) Россия Федерациясе гражданлыгы я чит ил гражданлыгы - Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданлыгы, аның
нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланган булырга хокуклы,
чит дәүләт гражданлыгы булу яисә яшәү хокукы яисә Россия Федерациясе халыкара
шартнамәсе нигезендә Россия Федерациясе гражданы я чит ил гражданы
территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы бүтән документ яисә, әгәр Россия
Федерациясенең халыкара шартнамәсендә башкача каралмаган булса, җирле
үзидарә органнарына сайланган булырга хокуклы чит ил гражданы;
7. «Башкарма комитет вәкаләтләре» 49 статьясында:
а) 1 өлешнең 4 пунктындагы өченче абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:
«- торак биналарны торак булмаган биналарга һәм торак булмаган биналарга
күчерү турында билгеләнгән тәртиптә карар кабул итә, күпфатирлы йортта
биналарны яңадан урнаштыруны һәм яңадан планлаштыруны килештерә,
билгеләнгән тәртиптә муниципаль һәм хосусый торак фондының торак урыннарын
яшәү өчен яраксыз дип таный, күпфатирлы йортлардан тыш, Россия Федерациясе
яисә Россия Федерациясе субъекты милкендә булган, авария хәлендәге һәм
җимерелергә яисә реконструкцияләнергә тиешле барлык торак урыннары булган
күпфатирлы йортлардан тыш»;
б) 2 өлешкә түбәндәге эчтәлекле унтугыз һәм егерме абзацлар өстәргә:
«- алкогольле, наркотик яисә башка токсик исерек затларга ярдәм күрсәтү
чараларын гамәлгә ашыра;
- инициативалы проект турында фикер алыша һәм аны хуплау мәсьәләсе буенча
карар кабул итә.».
8. 79 статьяның 7 өлешен яңа редакциядә бәян итәргә:
«7. Чираттагы финанс елына һәм план чорына Җирлек бюджеты проекты
түбәндәгеләргә нигезләнә:
- Россия Федерациясе Президентының бюджет юлламасында;
- Россия Федерациясенең милли үсеше максатларын билгеләүче документлар
һәм гавами хакимият органнары эшчәнлегенең аларга ирешүе буенча юнәлешләре;
- Җирлекнең социаль-икътисадый үсешен фаразлау;
- Җирлекнең бюджет һәм салым сәясәтенең төп юнәлешләре;
- муниципаль программалар.».
9. «Җирлек Уставы үз көченә керү тәртибе, әлеге Уставка үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында карарлар» 88 статьясындагы 2 өлешенең икенче абзацын
яңа редакциядә бәян итәргә:
«Җирлек башлыгы Җирлек Уставын, муниципаль хокукый актны Җирлек
Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында устав, муниципаль хокукый акт
Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы буенча
идарәсеннән устав турындагы белешмәләрне кертү турында хәбәрнамә, Татарстан
Республикасы муниципаль берәмлекләре уставларының дәүләт реестрына

үзгәрешләр кертү турында муниципаль хокукый акт кергән көннән җиде көн эчендә
бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә) тиеш.».

