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«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы, «Муниципаль берэмлеклэр
уставларын дэулэт теркэве турында» 2005 елныц 21 июлендэге 97-ФЗ номерлы
Федераль законнар, «Татарстан Республикасында жд[рле узидарэ турында» 2004
елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан
Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл ж;ирлеге уставыныц 86, 87,
88 статьялары нигезендэ Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль
районыныц Пимэр авыл жирлеге Советы карар кабул итте:
1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл ж;ирлеге
Советыныц 2015 елныц 15 июнендэге 17 номерлы карары белэн расланган
Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл ж;ирлеге уставына
(2016 елныц 5 февралендэге 31/2, 2017 елныц 30 гыйнварындагы 56, 2017 елныц 2
октябрендэге 74, 2018 елныц 29 гыйнварындагы 83, 2018 елныц 16 июлендэге 100,
2019 елныц 28 мартындагы 120, 2019 елныц 28 октябрендэге 134 номерлы, 2020
елныц 12 ноябрендэге 10 номерлы карарлар белэн кертелгэн узгэрешлэре белэн)
кушымта нигезендэ узгэреиглэр кертергэ.
2. Элеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэулэт теркэве ечен
ж;ибэрергэ.
3. Дэулэт теркэве уткэннэн соц, элеге карарны Пимэр авыл ж;ирлегенец
мэгълумат стендларында, шулай ук Татарстан Республикасыныц хокукый
мэгълуматныц рэсми порталында (www.pravo.tatarstan.ra) йэм Питрэч муниципаль
районыныц рэсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ra) урнаштырырга (халыкка
ж;иткерергэ).
4. Элеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн уз коченэ керэ.
5. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны уз ж;аваплылыгымда калдырам.
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Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц Пимэр авыл >цирлеге
уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр
1. «Ж^ирле узидарэ органнары хокуклары Ж^ирлекнец ж;ирле эЬэмияттэге
мэсьэлэлэренэ кертелмэгэн мэсьэлэлэрне хэл итугэ» 6 статьяныц 1 елешенэ
тубэндэге эчтэлекле 18 пункт естэргэ:
«18) алкоголь, наркотик яисэ башка токсик исереклек нэтиж;эсендэ исергэн
затларга ярдэм курсэту чараларын гамэлгэ ашыру.».
2. «Гражданнар ж;ыелышы» 20 статьясындагы 3 елешенэ тубэндэге эчтэлекле
икенче абзац естэргэ:
«Инициатив проектлар керту Ьэм аларны карау мэсьэлэлэре буенча
гражданнар жыелышында уналты яшькэ ж;иткэн Ж^ирлек халкы катнашырга
хокуклы. Инициатив проектларны керту мэсьэлэлэрен карау Ьэм тикшеру
максатларында гражданнар ж;ыелышын билгелэу Ьэм уткэру тэртибе Ж^ирлек
Советыныц норматив хокукый акты белэн билгелэнэ.».
3. «Гражданнар ж;ыены» 22 статьясында:
а) 3 елешкэ тубэндэге эчтэлекле 4.1 пункт естэргэ:
«4.1) ж;ирлек сеставына керуче терак пункт территориясе елешендэ Татарстан
Республикасы Законы нигезендэ торак пункт территориясенец элеге елешендэ
гражданнарныц узара салымы чараларын керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча.
Гражданнарныц мондый я;ыены Ж^ирлек Севеты тарафыннан терак пункт
территериясенец тиешле елешендэ кимендэ 10 кеше яшэгэн теркем инициативасы
буенча чакырыла.
Гражданнар ж;ыены уткэрелэ торган торак пункт территориясе чиклэре
Ж^ирлек Советы карары белэн ж;ирле эйэмияттэге тиешле мэсьэлэлэрне хэл итудэ
торак пункт территориясенец курсэтелгэн елешендэ яшэучелэрнец мэнфэгатьлэрен
яклау критерийларыннан чыгып билгелэнэ.»;
б) 9 елештэ «терак пунктта яшэучелэрнец яртысыннан кубрэге катнашында»
сузлэреннэн соц «(яисэ аныц территориясенец елешлэре)» сузлэрен естэргэ.
4. «Гражданнар сораштыруы» 23 статьясындагы 5 елешенэ тубэндэге эчтэлекле
6 пункт естэргэ:
«6) «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Районныц рэсми
сайтыннан файдаланып гражданнардан сораштыру уткэрелгэн очракта,
сораштыруда катнашучыларны идентификациялэу тэртибе.».
5. «Ж^ирлек Советы депутаты вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату» 40
статьясындагы 1 елешенец 7 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«7) Россия Федерациясе гражданлыгы я чит ил гражданлыгы - Россия
Федерациясе халыкара шартнамэсендэ катнашучы чит ил гражданлыгы, аныц
нигезендэ чит ил гражданы ж;ирле узидарэ органнарына сайланган булырга хокуклы,
чит дэулэт гражданлыгы булу яисэ яшэу хокукы”яисэ Россия Федерациясе халыкара
шартнамэсе нигезендэ Россия Федерациясе гражданы я чит ил гражданы
территориясендэ даими яшэу хокукын раслаучы бутэн документ яисэ чит ил
гражданы булу хокукы, эгэр Россия Федерациясенец халыкара шартнамэсендэ

башкача каралмаган булса, ж;ирле узидарэ органнарына сайланган булырга
хокуклы;».
6. «Ж^ирлек башлыгы вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату» 45 статьясындагы
1 елешенен, 9 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«9) Россия Федерациясе гражданлыгы я чит ил гражданлыгы - Россия
Федерациясе халыкара шартнамэсендэ катнашучы чит ил гражданлыгы, аныц
нигезендэ чит ил гражданы ж;ирле узидарэ органнарына сайланган булырга хокуклы,
чит дэулэт гражданлыгы булу яисэ яшэу хокукы яисэ Россия Федерациясе халыкара
шартнамэсе нигезендэ Россия Федерациясе гражданы я чит ил гражданы
территориясендэ даими яшэу хокукын раслаучы бутэн документ яисэ, эгэр Россия
Федерациясенец халыкара шартнамэсендэ башкача каралмаган булса, ж;ирле
узидарэ органнарына сайланган булырга хокуклы чит ил гражданы;
7. «Башкарма комитет вэкалэтлэре» 49 статьясында:
а) 1 ©лешнец 4 пунктындагы ©ченче абзацын яца редакциядэ бэян итэргэ:
«- торак биналарны торак булмаган биналарга Ьэм торак булмаган биналарга
кучеру турында билгелэнгэн тэртиптэ карар кабул итэ, купфатирлы йортта
биналарны яцадан урнаштыруны Ьэм яцадан планлаштыруны килештерэ,
билгелэнгэн тэртиптэ муниципаль Ьэм хосусый торак фондыныц торак урыннарын
яшэу ©чен яраксыз дин таный, купфатирлы йортлардан тыш, Россия Федерациясе
яисэ Россия Федерациясе субъекты милкендэ булган, авария хэлендэге Ьэм
я^имерелергэ яисэ реконструкциялэнергэ тиешле барлык торак урыннары булган
купфатирлы йортлардан тыш»;
б) 2 ©лешкэ тубэндэге эчтэлекле унтугыз Ьэм егерме абзацлар ©стэргэ:
«- алкогольле, наркотик яисэ башка токсик исерек затларга ярдэм курсэту
чараларын гамэлгэ ашыра;
- инициативалы проект турында фикер алыша Ьэм аны хуплау мэсьэлэсе буенча
карар кабул итэ.».
8. 79 статьяныц 7 ©лешен яца редакциядэ бэян итэргэ:
«7. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына Дирлек бюджеты проекты
тубэндэгелэргэ нигезлэнэ:
- Россия Федерациясе Президентыныц бюджет юлламасында;
- Россия Федерациясенец милли усеше максатларын билгелэуче документлар
Ьэм гавами хакимият органнары эшчэнлегенец аларга ирешуе буенча юнэлешлэре;
- Ж^ирлекнец социаль-икътисадый усешен фаразлау;
- Ж^ирлекнец бюджет Ьэм салым сэясэтенец топ юнэлешлэре;
- муниципаль программалар.».
9. «Дирлек Уставы уз коченэ керу тэртибе, элеге Уставка узгэрешлэр Ьэм
©стэмэлэр керту турында карарлар» 88 статьясындагы 2 ©лешенец икенче абзацын
яца редакциядэ бэян итэргэ:
«Ж^ирлек башлыгы Дирлек Уставын, муниципаль хокукый актны Ж^ирлек
Уставына узгэрешлэр Ьэм ©стэмэлэр керту турында устав, муниципаль хокукый акт
Россия Федерациясе Юстиция министрлыгыныц Татарстан Республикасы буенча
идарэсеннэн устав турындагы белешмэлэрне керту турында хэбэрнамэ, Татарстан
Республикасы муниципаль берэмлеклэре уставларыныц дэулэт реестрына
узгэрешлэр керту турында муниципаль хокукый акт кергэн коннэн ж;иде кон эчендэ
бастырып чыгарырга (халыкка ж;иткерергэ) тиеш.».

