
 

«АЗНАКАЙ ШҼҺҼРЕ”  МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ  СОВЕТЫ 

АЗНАКАЙ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КАРАР 

 

                          № 58-17                                             15 март 2012 ел 

 

«АЗНАКАЙ ШҼҺҼРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ УСТАВЫ ТУРЫНДА 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

(ЯҢА РЕДАКЦИЯДҼ) 

 

Үзгҽрҽ торган  документлар исемлеге 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы, 

2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы, 2014 елның 12 августындагы 138-40 

номерлы  карарлары редакциясендҽ) 

 

"Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131 номерлы Федераль законның аерым 

нигезлҽмҽлҽренҽ, федераль законнар тарафыннан кертелгҽн үзгҽрешлҽр һҽм 

өстҽмҽлҽр белҽн бҽйле рҽвештҽ,  "Азнакай шҽһҽр җирлеге" муниципаль берҽмлеге 

Уставын яңа редакциядҽ кабул итү зарурлыгы туды. "Россия Федерациясендҽ 

җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль законның 44 

статьясына, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының "Азнакай 

шҽһҽре" муниципаль берҽмлеге Уставының 86, 87, 88 статьяларына таянып һҽм 

Азнакай шҽһҽр Советының ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының "Азнакай шҽһҽре" 

муниципаль берҽмлеге Уставын яңа редакциядҽ кабул итҽргҽ. 

2.  Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

"Азнакай шҽһҽре" муниципаль берҽмлеге Уставын яңа редакциядҽ дҽүлҽт теркҽве 

өчен Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы 

буенча идарҽсенҽ тапшырырга. 



3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽр 

Советының 2005 елның 2 декабрендҽге 20-3 номерлы карары белҽн кабул ителгҽн 

"Азнакай шҽһҽре" муниципаль берҽмлеге Уставы үз көчен югалткан дип санау 

турында. 

4. Ҽлеге карарны Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

5. Ҽлеге карар федераль законнар нигезендҽ үз көченҽ керҽ. 

6. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Азнакай шҽһҽр Советының 

законлылык, хокук тҽртибе, депутат этикасы һҽм җирле үзидарҽ мҽсьҽлҽлҽре 

буенча даими комиссиягҽ йөклҽргҽ (Рҽис - Хуҗин Р. М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рҽис урынбасары                                                                        А.П. ПОПОВ 
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Кушымта 

Татарстан Республикасы 

Азнаай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽре карарына 

№ 58-17 15 март 2012 ел 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  АЗНАКАЙ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

“АЗНАКАЙ  ШҼҺҼРЕ” МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ 

УСТАВЫ 

ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

1. Статья. Шҽһҽр җирлеге һҽм аның статусы 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының "Азнакай шҽһҽре" 

муниципаль берҽмлеге шҽһҽр җирлеге статусына "Азнакай муниципаль районы 

"муниципаль берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең 

территориялҽре чиклҽрен билгелҽү һҽм аларның статусы турында" 2005 елның 31 

гыйнварындагы 48-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белҽн бирелгҽн. 

2. Муниципаль берҽмлекнең рҽсми исеме - Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының "Азнакай шҽһҽре" муниципаль берҽмлеге (алга таба  - 

җирлек). 

3. "Азнакай шҽһҽре" муниципаль берҽмлеге Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы составына керҽ. 

 

1 Статья. Җирлекнең территориаль төзелеше 

1. Җирлек территориясе составына Азнакай шҽһҽре керҽ. 

2.  Җирлек  чиклҽре "Азнакай муниципаль районы "муниципаль берҽмлегенең һҽм 

аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен 

билгелҽү һҽм аларның статусы турында" 2005 елның 31 гыйнварындагы 48-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы белҽн билгелҽнгҽн. 

3. Авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртү, аны үзгҽртеп кору Татарстан Республикасы 

законы белҽн законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 



3 Статья. Җирлекнең рҽсми символлары 

1. Җирлекнең    тарихи, мҽдҽни, милли һҽм башка җирле традициялҽр  

үзенчҽлеклҽрен чагылдырган гербы бар. 

2. Рҽсми символларның тасвирламасы, аларны куллану тҽртибе җирлек Советы 

тарафыннан раслана торган герб (һҽм башка символлар) турында Нигезлҽмҽ белҽн 

билгелҽнҽ. 

4 Статья. Җирлектҽ халыкның җирле ҥзидарҽне гамҽлгҽ ашыру хокукы 

1. Җирлектҽ үзидарҽ Россия Федерациясе гражданнары тарафыннан җирле 

референдумнарда, муниципаль сайлауларда һҽм турыдан-туры ихтыяр белдерүнең 

башка рҽвешлҽрендҽ, шулай ук ҽлеге Уставта каралган сайлап алына торган һҽм 

башка җирле үзидарҽ органнары аша гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Гражданнар җенес, раса, миллҽт, тел,  мөлкҽти һҽм вазыйфаи хҽленҽ, дингҽ 

мөнҽсҽбҽтенҽ, иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ карашларына бҽйсез рҽвештҽ җирле 

үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруга тигез хокуклы. 

Җирлек территориясендҽ даими  нигездҽ яшҽүче чит ил гражданнары җирле 

үзидарҽне гамҽлгҽ ашырганда Россия Федерациясенең халыкара килешүлҽре һҽм 

федераль законнар нигезендҽ  башкарырга хокуклы. 

3. Гражданнар турыдан-туры җирле үзидарҽ органнарына һҽм районның җирле 

үзидарҽ вазыйфалар башкарган  затларга мөрҽҗҽгать итҽргҽ, җирле үзидарҽ 

органнары эшчҽнлеге турында мҽгълүмат алырга хокуклы. 

4. Җирлек,  җирле үзидарҽ органнарында хезмҽт куючылар  һҽркемгҽ турыдан-

туры аның хокукларына һҽм ирегенҽ  кагылышлы документлар һҽм материаллар 

белҽн танышу мөмкинлеген, шулай ук, ҽгҽр законда башкасы каралмаган булса, 

гражданнарга  башка тулы һҽм дөрес мҽгълүмат алу мөмкинлеген тҽэмин итҽргҽ 

тиеш. 

5. Районның җирле үзидарҽ органнары массакүлҽм мҽгълүмат чаралары аша һҽм 

башка ысул белҽн даими рҽвештҽ җирлек һҽм аның аерым территориялҽре 

үсешенең иң мөһим мҽсьҽлҽлҽре, гомуми файдаланудагы транспорт, торак-

коммуналь хуҗалык эше, халыкка төрле хезмҽтлҽр күрсҽтүче социаль-мҽдҽни һҽм 

башка учреждениелҽр һҽм хезмҽтлҽр челтҽрен үстерү, социаль ташламалар 

турында, иҗтимагый тҽртипне һҽм табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрне саклау торышы турында гражданнарга хҽбҽр итҽлҽр. 

6. Гражданнар, оешмалар, ҽгҽр аларның хокуклары һҽм иреклҽре бозылган дип 

санасалар, судта җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затларының карарларына, 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) каршы чыгарга хокуклы. 

5 Статья. Җирлекнең  җирле ҥзидарҽ органнары структурасы 



1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары структурасына җирлек Советы, җирлек 

башлыгы, җирлекнең башкарма комитеты, җирлекнең Ревизия комиссиясе керҽ. 

2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары структурасын үзгҽртү ҽлеге Уставка 

үзгҽрешлҽр кертү юлы белҽн башкарыла. 

6 Статья. Җирлекнең җирле ҽһҽмиякҽ ия  мҽсьҽлҽлҽре 

1. Җирлекнең җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽренҽ керҽ: 

1) җирлек бюджетын формалаштыру, раслау, үтҽү һҽм ҽлеге бюджет үтҽлешен 

контрольдҽ тоту; 

2) җирлекнең җирле салымнарын һҽм җыемнарын билгелҽү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн 

чыгару; 

3) җирлекнең муниципаль милкендҽге мөлкҽте белҽн идарҽ итү, файдалану һҽм эш 

итү; 

4) җирлек чиклҽрендҽ халыкны электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин итү, су 

бүлү, халыкны ягулык белҽн тҽэмин итү, Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ; 

 (Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

5) җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияткҽ ия автомобиль юлларына 

карата юл эшчҽнлеге һҽм аларда юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү, шул исҽптҽн 

парковкалар (парковка урыннары) булдыру һҽм аларның эшлҽвен тҽэмин итү, 

җирлекнең торак пунктлары чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын 

саклауга муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру, шулай ук автомобиль юлларын 

куллану һҽм юл эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру өлкҽсендҽ Россия Федерациясе һҽм 

Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру; 

6) җирлектҽ яшҽүче һҽм аз керемле гражданнарны торак урыннары белҽн тҽэмин 

итү, муниципаль торак фонды төзелешен һҽм эчтҽлеген оештыру, торак төзелеше 

өчен шартлар тудыру, муниципаль торак контролен, шулай ук торак законнары 

нигезендҽ җирле үзидарҽ органнарының башка вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру; 

( Азнакай шҽһҽр Советы 2012 елның 6 декабрендҽ кабул ителгҽн  82-23 номерлы 

карарның 6 пункты редакциясендҽ) 

7) халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтү өчен шартлар тудыру һҽм җирлек 

чиклҽрендҽ халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтүне оештыру; 



8) терроризм һҽм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук җирлек чиклҽрендҽ 

терроризм һҽм экстремизм күренешлҽре нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерүдҽ һҽм 

(яки) бетерүдҽ катнашу; 

8.1) миллҽтара һҽм конфессияара килешүне ныгытуга, җирлек территориясендҽ 

яшҽүче Россия Федерациясе халыкларының теллҽрен һҽм мҽдҽниятен саклауга һҽм 

үстерүгҽ, мигрантларны социаль һҽм мҽдҽни адаптациялҽүгҽ, миллҽтара (этникара) 

низагларны профилактикалауга юнҽлдерелгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыру өчен 

шартлар тудыру; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2014 елның 12 августындагы 138-40 номерлы 

карарының 8.1 пункты  белҽн кертелде) 

9) җирлек чиклҽрендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтүдҽ һҽм бетерүдҽ катнашу; 

10) җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ беренчел янгын куркынычсызлыгы 

чараларын тҽэмин итү; 

11) җирлек халкын элемтҽ, җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ һҽм көнкүреш хезмҽте 

күрсҽтү белҽн тҽэмин итү өчен шартлар тудыру; 

12) халыкка китапханҽ хезмҽте күрсҽтүне оештыру, җирлек китапханҽ 

фондларының сакланышын тҽэмин итү һҽм туплау; 

13) җирлек халкын ял итүне оештыру һҽм мҽдҽният оешмалары хезмҽте белҽн 

тҽэмин итү өчен шартлар тудыру; 

14) җирлек милкендҽ булган мҽдҽни мирас объектларын (тарихи һҽм мҽдҽни 

һҽйкҽллҽрне) саклау, куллану һҽм популярлаштыру, җирлек территориясендҽ 

урнашкан җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объектларын (тарихи 

һҽм мҽдҽни һҽйкҽллҽрне) саклау; 

15) җирле традицион халык сҽнгатен үстерү өчен шартлар тудыру, җирлектҽ халык 

сҽнгатен саклап калу, торгызу һҽм үстерү; 

16) җирлек территориясендҽ физик культура һҽм массакүлҽм спорт үсеше өчен 

шартлар тҽэмин итү, җирлекнең рҽсми физкультура-сҽламҽтлҽндерү һҽм спорт 

чараларын үткҽрүне оештыру; 

17) җирлек халкының күплҽп ял итү өчен шартлар тудыру һҽм халык күплҽп ял итҽ 

торган урыннарны төзеклҽндерүне оештыру, шул исҽптҽн гражданнарның гомуми 

файдаланудагы су объектларына һҽм аларның яр буе полосаларына ирекле үтеп 

керүен тҽэмин итү; 

18) җирлекнең архив фондларын формалаштыру; 

19) көнкүреш калдыклары һҽм чүп-чар җыюны һҽм чыгаруны оештыру; 



20) җирлек территориясен төзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен, шул исҽптҽн алар урнашкан 

биналарны (торак йортларны да кертеп), корылмаларны һҽм җир кишҽрлеклҽрен 

тышкы кыяфҽткҽ, аларны төзеклҽндерү буенча эшлҽр исемлеген һҽм башкаруның 

периодик тҽртибен раслау; бина милекчелҽренең (аларда биналарның) һҽм 

корылмаларның якын-тирҽ территорияне төзеклҽндерүдҽ катнашу тҽртибен 

билгелҽү; җирлек территориясен төзеклҽндерүне оештыру (урамнарны яктырту, 

территорияне яшеллҽндерү, урам һҽм йортларның исемнҽре күрсҽтелгҽн 

күрсҽткечлҽр урнаштыру, кече архитектура формаларын урнаштыру һҽм карап 

тоту), шулай ук җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ урнашкан шҽһҽр урманнарын, 

аеруча саклаулы табигать территориялҽренең урманнарын куллану, саклау, яклау, 

яңадан торгызу; 

21) җирлекнең генераль планнарын, җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽрен 

раслау, территорияне планлаштыру буенча җирлекнең генераль планнары 

нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн документларны раслау, төзелешкҽ рөхсҽт бирү (Россия 

Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда каралган 

очраклардан тыш), җирлек территориясендҽ урнашкан капиталь төзелеш 

объектларын төзегҽндҽ, реконструкциялҽгҽндҽ объектларны файдалануга 

тапшыруга рөхсҽтлҽр бирү, җирлеклҽрнең шҽһҽр төзелеше проектлаштыруның 

җирле нормативларын раслау, җирлҽрне резервлау һҽм җир кишҽрлеклҽрен алу, 

шул исҽптҽн сатып алу юлы белҽн, муниципаль ихтыяҗлар өчен җирлек 

чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен файдалануга муниципаль Россия Федерациясе 

Шҽһҽр төзелеше кодексында каралган очракларда биналарны, корылмаларны 

тикшерү һҽм мондый тикшерү барышында ачыкланган бозуларны бетерү турында 

тҽкъдимнҽр бирү; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

22) торак пунктларда гражданнарның яшҽү өчен урамнар, мҽйданнар һҽм башка 

территориялҽргҽ исем бирү, йортлар нумерациясен билгелҽү; 

23) ритуаль хезмҽтлҽр оештыру һҽм күмү урыннарын карап тоту; 

24) территорияне саклау һҽм гражданнар оборонасы, халыкны һҽм җирлек 

территориясен табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау 

чараларын оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы  

карарының 24 матдҽсе  редакциясендҽ) 

25) җирлек территориясендҽ авария-коткару хезмҽтлҽре һҽм (яки) авария-коткару 

формированиелҽрен төзү, карап тоту һҽм аларның эшчҽнлеген оештыру; 



26) су объектларында кешелҽрнең иминлеген тҽэмин итү, аларның тормышын һҽм 

сҽламҽтлеген саклау буенча чараларны гамҽлгҽ ашыру; 

27) җирлек территориясендҽ дҽвалау-савыктыру урыннарын һҽм җирле 

ҽһҽмияттҽге курортларны булдыру, үстерү һҽм саклауны тҽэмин итү, шулай ук 

җирле ҽһҽмияттҽге махсус сакланыла торган табигать территориялҽрен куллану 

һҽм саклау өлкҽсендҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру; 

28) авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгҽ ярдҽм итү, кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне 

үстерү өчен шартлар тудыру; 

29) җирлектҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү чараларын оештыру һҽм гамҽлгҽ 

ашыру; 

30) Россия Федерациясенең су законнары белҽн билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ су 

объектлары милекчесе вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру, аларны куллануны чиклҽү 

турында халыкка мҽгълүмат бирү; 

32) җҽмҽгать тҽртибен саклауда катнашучы гражданнарга һҽм аларның 

берлҽшмҽлҽренҽ ярдҽм күрсҽтү, халык дружиналары эшчҽнлеге өчен шартлар 

тудыру; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2014 елның 12 августындагы 138-40 номерлы 

карарының 32 пункты  редакциясендҽ) 

33) җҽмҽгать тҽртибен саклау буенча халыкның ирекле формированиелҽренең 

эшчҽнлеге өчен шартлар тудыру; 

34) җирлекнең административ участогында полиция участок уполномоченные 

вазыйфасын башкаручыга  эш өчен бина бирү; 

35) 2017 елның 1 гыйнварына кадҽр полиция участок вҽкалҽтле вҽкиле вазыйфасын 

башкаручы  хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына,  хезмҽткҽр тарафыннан ҽлеге 

вазыйфаны үтҽү чорына, торак бирү; 

36) Азнакай шҽһҽр Советының 2014 елның 12 августындагы 138-40 номерлы 

карары үз көчен югалтты; 

37) муниципаль лотереялҽрне уздыруга муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру; 

38) махсус икътисадый зона территориясендҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ 

ашыру; 

39) җирлек ихтыяҗлары өчен ясалма җир кишҽрлеклҽре булдыру өчен кирҽкле 

эшлҽрне башкаруны тҽэмин итү, федераль закон нигезендҽ ясалма җир кишҽрлеге 

төзү турында килешү төзү хокукына ачык аукцион үткҽрү; 

40) җирлек чиклҽрендҽ коррупциягҽ каршы тору чараларын гамҽлгҽ ашыру. 



2. Авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнары,  Азнакай муниципаль районының 

җирле үзидарҽ органнары белҽн,  ҽлеге җирлек бюджетларыннан Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ бирелҽ торган бюджетара трансфертлар 

хисабына, җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча үз вҽкалҽтлҽренең бер 

өлешен гамҽлгҽ ашыру турында килешүлҽр төзергҽ хокуклы. 1. Авыл җирлегенең 

җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽре: 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

 7 Статья. Җирле ҥзидарҽ органнарының ,  җирле ҥзидарҽ өлкҽсенҽ 

кагылышы булмаган сорауларны хҽл итҥ хокуклары турында 

1. Җирле үзидарҽ органнары хокуклы: 

1) җирлек музейларын булдыру; 

2) җирлектҽ, нотариус булмаган очракта, законнарда каралган нотариаль гамҽллҽр 

башкару; 

3) опека һҽм попечительлек буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыруда катнашу; 

4) Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы карары 

үз көчен югалтты; 

5) җирлек территориясендҽ җирле милли-мҽдҽни автономиялҽр хокукларын 

гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру өчен шартлар тудыру; 

6) Россия Федерациясе халыкларының милли-мҽдҽни үсешенҽ һҽм җирлек 

территориясендҽ миллҽтара мөнҽсҽбҽтлҽр өлкҽсендҽ чараларны гамҽлгҽ ашыруга 

ярдҽм итү; 

7) Җирлек территориясендҽ урнашкан муниципаль предприятиелҽрне һҽм 

учреждениелҽрен мобилизацион ҽзерлҽү буенча чараларны оештыруда һҽм 

тормышка ашыруда катнашу; 

8) муниципаль янгын сагы булдыру; 

9) туризмны үстерү өчен шартлар тудыру; 

10) кеше хокукларын тҽэмин итүгҽ җҽмҽгать контролен гамҽлгҽ ашыручы 

иҗтимагый күзҽтү комиссиялҽренҽ ярдҽм күрсҽтү һҽм мҽҗбүри тоту урыннарында 

булган затларга ярдҽм итү; 

11) "Россия Федерациясендҽ инвалидларны социаль яклау турында" 1995 елның 24 

ноябрендҽге 181 номерлы Федераль закон нигезендҽ инвалидларның иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽренҽ, шулай ук инвалидларның бөтенроссия иҗтимагый берлҽшмҽлҽре 

тарафыннан оештырылган оешмаларга ярдҽм күрсҽтү. 



(11 пункт Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары белҽн кертелгҽн) 

2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары ҽлеге статьяның 1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽргҽ,  башка муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле үзидарҽ 

органнары, дҽүлҽт хакимияте органнары компетенциясенҽ кертелмҽгҽн Россия 

Федерациясе субъектлары законнары белҽн, җирле бюджетларның керемнҽре 

хисабына, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан бирелгҽн 

бюджетара трансфертлардан тыш, башка мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽргҽ хокуклы.  

8 Статья. Җирлекнең муниципальара хезмҽттҽшлектҽ катнашуы 

Җирлекнең муниципальара хезмҽттҽшлектҽ катнашуы федераль законнар һҽм 

җирле үзидарҽ турында Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

9 Статья. Җирле ҥзидарҽ органнарының дҽҥлҽт хакимияте органнары белҽн 

ҥзара мөнҽсҽбҽтлҽре 

Җирле үзидарҽ органнарының дҽүлҽт хакимияте органнары белҽн үзара 

мөнҽсҽбҽтлҽре түбҽндҽгечҽ  гамҽлгҽ ашырыла: 

1) җирлекнең социаль-икътисадый үсешенҽ юнҽлдерелгҽн дҽүлҽт программаларын 

тормышка ашыруда җирле үзидарҽ органнарының катнашуы; 

2) җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт хакимияте органнары арасында 

килешүлҽр  төзү; 

3) даими яисҽ вакытлыча координациялҽү, консультатив, киңҽшмҽ һҽм башка эшче 

органнар булдыру; 

4) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында җирлек Советының закон чыгару 

инициативасы; 

5) законнарда билгелҽнгҽн хезмҽттҽшлекнең башка төрлҽре. 

10 Статья. Муниципаль хезмҽтне хокукый җайга салу 

1. Муниципаль хезмҽтне хокукый җайга салу, муниципаль хезмҽт вазыйфаларына, 

талҽплҽрне дҽ кертеп, муниципаль хезмҽткҽр статусын билгелҽү, муниципаль 

хезмҽт узу шартлары һҽм тҽртибе "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт 

турында" 2007 елның 2 мартындагы  25 номерлы Федераль закон, "Татарстан 

Республикасында муниципаль хезмҽт турында" 2009 елның 17 гыйнварындагы 5-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы, "Коррупциягҽ каршы көрҽш 

турында" 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм 

муниципаль хокукый актлар белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

 



II бҥлек. ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼНЕ  ГАМҼЛГҼ АШЫРУДА  ХАЛЫКНЫҢ 

КАТНАШУЫ  ҺҼМ ХАЛЫК ТАРАФЫННАН ТУРЫДАН-ТУРЫ ГАМҼЛГҼ 

АШЫРУ ФОРМАЛАРЫ 

11.  Статья. Халыкның җирле ҥзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда турыдан-туры 

катнашуы 

1) җирле референдум; 

2) муниципаль сайлаулар; 

3) җирле үзидарҽнең депутатын  чакыртып алу буенча тавыш бирү; 

4) муниципаль берҽмлек чиклҽрен үзгҽртү һҽм үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча 

тавыш бирү; 

5) гражданнарның хокукый актлар чыгару инициативасы; 

6) территориаль иҗтимагый үзидарҽ; 

7) ачык тыңлаулар; 

8) гражданнар җыелышы; 

9) гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы); 

10) гражданнарны сораштыру; 

11) җирле ҽһҽмияттҽге иң мөһим мҽсьҽлҽлҽр буенча халык фикер алышуы; 

12) җирле үзидарҽ органнарына гражданнарның мөрҽҗҽгатьлҽре; 

13) Россия Федерациясе Конституциясенҽ, федераль законнарга, Татарстан 

Республикасы Конституциясенҽ һҽм Татарстан Республикасы законнарына каршы 

килми торган башка формалар. 

12 Статья. Җирле референдум 

1. Җирле референдум халык тарафыннан федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү 

максатларында үткҽрелҽ. 

2. Җирле референдум җирлекнең бөтен территориясендҽ "Россия Федерациясе 

гражданнарының сайлау хокуклары һҽм референдумда катнашу хокукының төп 

гарантиялҽре турында" 2002 елның 12 июнендҽге 67-ФЗ номерлы Федераль закон 

һҽм "Җирле референдум турында" 2004 елның 24 мартындагы 23-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ, "Россия Федерациясендҽ җирле 

үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында"2003 елның 6 октябрендҽге 



131-ФЗ номерлы Федераль законда каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ. 

3. Җирле референдумда җирле референдумда катнашу хокукына ия гражданнар 

катнаша ала. Гражданнар яшерен тавыш биргҽндҽ гомуми тигез һҽм турыдан-туры 

ихтыяр белдерү нигезендҽ җирле референдумда катнаша. 

4. Җирле референдум үткҽрү турындагы карар  җирлек Советы тарафыннан  

түбҽндҽгелҽр инициативасы нигезендҽ  кабул ителҽ: 

1) җирле референдумда катнашу хокукына ия булган гражданнар; 

2) уставлары сайлауларда һҽм (яки) референдумнарда катнашуны күздҽ тоткан һҽм 

федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда теркҽлгҽн башка иҗтимагый 

берлҽшмҽ, сайлау берлҽшмҽсе; 

3) җирлек Советы һҽм җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан; 

5. Җирле референдумны гражданнар, сайлау берлҽшмҽлҽре, башка иҗтимагый 

оешмалар инициативасы буенча билгелҽү шарты булып, ҽлеге инициативага ярдҽм 

итү өчен кул кую тора, алар саны җирлек территориясендҽ теркҽлгҽн референдумда 

катнашучылар саныннан биш процент тҽшкил итҽргҽ тиеш, лҽкин 25 имзадан ким 

була алмый. 

6. Референдум үткҽрү инициативасы җирлек Советы һҽм авыл җирлеге Башкарма 

комитеты җитҽкчесе белҽн берлектҽ күрсҽтелгҽн, җирлек Советы карары һҽм 

җирлек башкарма комитеты җитҽкчесе карары белҽн рҽсмилҽштерелҽ. Күрсҽтелгҽн 

инициативаны күрсҽтү тҽртибе җирлек Советының норматив хокукый акты белҽн 

билгелҽнҽ. 

7. Җирлек Советы Җирле референдум үткҽрү инициативасын тҽкъдим итү турында 

документлар авыл җирлеге Советына кергҽн көннҽн алып 30 көн эчендҽ җирле 

референдум билгели. 

Җирле референдум билгелҽнгҽн вакытка җирлек Советы тарафыннан 

билгелҽнмҽгҽн очракта, референдум гражданнар, сайлау берлҽшмҽлҽре, җирлек 

башлыгы, Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары, Татарстан 

Республикасы Сайлау комиссиясе яисҽ прокурор мөрҽҗҽгате нигезендҽ суд 

тарафыннан билгелҽнҽ. Суд тарафыннан билгелҽнгҽн җирле референдум 

җирлекнең сайлау комиссиясе тарафыннан оештырыла, ҽ аны үткҽрүне тҽэмин итү 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең башкарма органы яки суд 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла, анда җирле референдум үткҽрүне тҽэмин итү 

йөклҽнгҽн башка орган тарафыннан башкарыла. 

8. Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре һҽм җирле референдумда кабул ителгҽн карар 

массакүлҽм мҽгълүмат чараларында рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга яисҽ Азнакай 



муниципаль районының Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

түбҽндҽге адрес буенча урнашкан сайтка урнаштыру юлы белҽн халыкка 

җиткерелергҽ тиеш: http://aznakayevo.tatar.ru . Шулай ук мҽгълүмат стендларында, 

Азнакай муниципаль районының китапханҽ системасы учреждениелҽрендҽ 

урнаштылаырга тиеш. 

9. Җирле референдумда кабул ителгҽн карар җирлек территориясендҽ мҽҗбүри 

үтҽлергҽ тиеш һҽм нинди дҽ булса дҽүлҽт хакимияте органнары  яки җирле үзидарҽ 

органнары тарафыннан раслануга мохтаҗ түгел. 

10. Җирлек җирле үзидарҽ органнары җирле референдумда кабул ителгҽн ҽлеге 

Устав белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽрне чиклҽү нигезендҽ карарның үтҽлешен 

тҽэмин итҽ. 

11. Җирле референдум үткҽрү, шулай ук җирле референдумда кабул ителгҽн карар 

федераль законнар нигезендҽ суд тҽртибендҽ шикаять бирелергҽ мөмкин. 

 13 Статья. Муниципаль сайлаулар 

1. Җирлектҽ муниципаль сайлаулар яшерен тавыш биргҽндҽ гомуми тигез һҽм 

турыдан-туры сайлау хокукы нигезендҽ җирлек Советы депутатларын сайлау 

максатларында үткҽрелҽ. 

2. Сайлау көнендҽ 18 яшькҽ җиткҽн һҽм сайлау хокукына ия булган Россия 

Федерациясе гражданины җирлек Советы депутаты итеп сайлана ала. 

Азнакай муниципаль берҽмлеге территориясендҽ даими яшҽүче чит ил 

гражданнары җирле үзидарҽ органнарына сайларга һҽм сайланырга, күрсҽтелгҽн 

сайлауларда башка сайлау гамҽллҽрендҽ катнашырга, шулай ук Россия 

Федерациясе гражданнары да булган шартларда җирле референдумда катнашырга 

хокуклы. 

3. Муниципаль сайлаулар җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ. Муниципаль 

сайлауларны билгелҽү турындагы карар 90 көннҽн дҽ иртҽрҽк һҽм тавыш бирү 

көненҽ кадҽр 80 көннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш. Ҽлеге карар кабул 

ителгҽн көннҽн соң 5 көннҽн дҽ соңга калмыйча массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш. Федераль законнар, Татарстан 

Республикасы Сайлау кодексы белҽн билгелҽнгҽн очракларда сайлауларны 

билгелҽү турындагы карар җирлекнең сайлау комиссиясе яисҽ суд тарафыннан 

кабул ителҽ. 

4. Муниципаль сайлауларны ҽзерлҽү һҽм үткҽрү сайлау комиссиялҽренҽ аларның 

компетенциясе кысаларында йөклҽнҽ. 

5. Җирлек Советына депутатлар сайлау федераль законнарда, Татарстан 

Республикасы Сайлау Кодексында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ. 



6. Җирлек Советы депутатлары бер мандатлы сайлау округлары буенча сайлана, ул 

сайлау округына сайлаучыларның вҽкиллегенең уртача нормасы нигезендҽ төзелҽ. 

7.  Тавыш бирүдҽ катнашкан сайлаучыларның иң күп тавышын  җыючы бер 

мандатлы сайлау округы буенча сайланган дип таныла. 

Ҽгҽр җирлек Советына депутатлар сайлауда тавыш бирү бер мандатлы сайлау 

округында бер кандидатура буенча үткҽрелсҽ, сайлап алынган кандидат санала, ул 

тавыш бирүдҽ катнашкан сайлаучыларның 50 проценттан да ким булмаган 

тавышын алган. Теркҽлгҽн кандидатлар тарафыннан алынган тавышлар саны белҽн 

чагыштырганда, элек теркҽлгҽн кандидат сайланган дип санала. 

8.  Җирлек Советы депутатларын сайлау нҽтиҗҽлҽре массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга яки Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

түбҽндҽге адрес буенча урнаштырылырга тиеш: http://aznakayevo.tatar.ru . 

Мҽгълүмат стендларында, Азнакай муниципаль районының китапханҽ системасы 

учреждениелҽрендҽ урнаштыру юлы белҽн информация  халыкка җиткерелергҽ 

тиеш. 

14 Статья. Җирлек Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирҥ  

1. Җирлек Советы депутаты, шул исҽптҽн җирлек Башлыгы, ҽлеге Устав һҽм  

гамҽлдҽге законнар нигезендҽ  сайлаучылар тарафыннан  кире чакыртылып 

алынырга мөмкин. 

2. Җирлек Советы депутатын чакыртып алу нигезлҽре булып депутатның суд 

тҽртибендҽ расланган, сайлаучыларның аңа караша ышанычын шик астына куя 

торган һҽм депутат вазыйфаларын яки  җирлек Башлыгы вазыйфаларын үтҽмҽүдҽ, 

депутат, җирлек Башлыгы статусына туры килми торган эшлҽрне башкаруда һҽм 

Россия Федерациясе Конституциясен, Татарстан Республикасы Конституциясен, 

Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарын һҽм бүтҽн норматив 

хокукый актларын, ҽлеге Уставны һҽм бүтҽн муниципаль норматив хокукый 

актларны башкача бозуларда чагылган, хокукка каршы килҽ торган конкрет 

карарлары яки гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) тора. 

3. Җирлек Советы депутатын кире чакыртып алу буенча тавыш бирү халык 

инициативасы буенча үткҽрелҽ. 

4. Җирлек Советы депутатын кире чакыртып алу һҽм гражданнарның имзаларын 

җыю буенча тавыш бирү инициативасын күрсҽтү өчен муниципаль сайлауларда 

катнашу хокукы булган 10 кешедҽн дҽ ким булмаган инициативалы төркем 

оештырыла. 

5. Инициатив төркем җирлекнең Сайлау комиссиясенҽ инициатив төркемне теркҽү 

турында үтенеч язуы (ходатайство) белҽн мөрҽҗҽгать итҽ. Инициатив төркемнең 



үтенеч язуында депутатның аны чакыртып алу өчен нигез булып хезмҽт иткҽн, 

хокукка каршы килҽ торган конкрет карарына яки гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) 

күрсҽтелҽргҽ, инициатив төркемдҽге һҽр ҽгъзаның һҽм  җирлектҽ аның исеменнҽн 

эш итү вҽкалҽте бирелгҽн затларның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу 

датасы һҽм урыны, паспортының яки гражданин паспортын алмаштыручы 

документның, аны биргҽн органның исемен яки кодын күрсҽтеп, сериясе, номеры 

һҽм бирелгҽн датасы күрсҽтелгҽн булырга тиеш. Инициатив төркемнең үтенеч язуы 

аталган төркемдҽге барлык ҽгъзалар тарафыннан имзаланырга тиеш. Үтенеч 

язуына депутатның аталган, хокукка каршы килҽ торган карарлары яки гамҽллҽре 

(гамҽл кылмавы) раслана торган суд карары теркҽлергҽ тиеш. 

6. Инициатив төркемне теркҽү, җирлек Советы депутатын чакыртып алу буенча 

тавыш бирү үткҽрү инициативасын хуплау өчен имзалар җыю, җыелган имзаларны 

тикшерү җирле референдум үткҽрү өчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

7. Җирлек Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү җирлек Советы 

тарафыннан билгелҽнҽ һҽм "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның 

гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законда каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, җирле референдум үткҽрү 

өчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ. 

8. Җирле сайлау комиссиясе инициатив төркеменең үтенеч кҽгазен (ходотайство)  

караганда, җирлек Советы депутатын кире чакыртып алу буенча тавыш бирү 

билгелҽгҽндҽ, ҽлеге  депутатны кире чакыртып алу өчен нигез булган сҽбҽплҽр 

турында  аңлатма бирергҽ, кирҽкле документлар тапшырырга хокуклы.  Сайлау 

комиссиясе, җирлек Советы утырыш булуы хакында  ҽлеге депутатака өч көн алда 

язмача хҽбҽр бирергҽ тиеш. 

9.  Җирлек Советы депутаты, аны кире чакыртып алу буенча тавыш бирүне 

уздырган очракта ,  сайлаучыларга бу ситуацияне китереп чыгарган сҽбҽплҽр 

турында  аңлатма бирү максатыннан, инциатив төркем белҽн  бер рҽттҽн агитация 

эшен алып    барырыга хокуклы.  

10. Җирлек Советы депутаты, шул исҽптҽн җирлек Башлыгы тиешле сайлау 

округында теркҽлгҽн сайлаучыларның яртысыннан да ким булмаган өлеше тавыш 

бирсҽ, кире кайтарылды дип санала. 

11. Җирлек Советы депутаты фикере буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларында рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга яки Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

түбҽндҽге адрес буенча урнаштырылырга тиеш: http://aznakayevo.tatar.ru. 

Мҽгълүмат стендларында, Азнакай муниципаль районының китапханҽ системасы 

учреждениелҽрендҽ урнаштыру юлы белҽн дҽ халыкка җиткерелергҽ тиеш. 

http://aznakayevo.tatar.ru/


12. Җирлек сайлау комиссиясе 5 көн эчендҽ чакыртып алу буенча тавыш бирүгҽ 

рҽсми йомгак ясаганнан соң инициативалы төркемгҽ, җирлек Советына һҽм җирлек 

Советының тиешле депутатына аны чакыртып алу буенча тавыш бирү йомгаклары 

турында язма рҽвештҽ хҽбҽр итҽ. 

13. Ҽгҽр Советта барлык депутат мандатлары яки депутат мандатларының бер 

өлеше сайлау берлҽшмҽлҽре тарафыннан тҽкъдим ителгҽн кандидатлар 

исемлеклҽре составында сайланган депутатлар тарафыннан алмаштырылса, 

депутатның бҽялҽмҽлҽре кулланылмый. 

 15 Статья. Җирлек чиклҽрен ҥзгҽртҥ, ҥзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча 

тавыш бирҥ 

1. Чиклҽрне үзгҽртү, җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирү 

халыкның ҽлеге үзгҽрешлҽргҽ рөхсҽт алу, җирлекне үзгҽртеп кору максатларында 

үткҽрелҽ. 

2. Җирлек чиклҽрен үзгҽртү, үзгҽртү мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирү җирлекнең 

бөтен территориясендҽ яки аның территориясе өлешендҽ "Россия Федерациясендҽ 

җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн очракларда 

үткҽрелҽ. 

3. Җирлек чиклҽрен үзгҽртү, җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш 

бирү җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ һҽм "Россия Федерациясе 

гражданнарының сайлау хокукларының һҽм референдумда катнашу хокукының 

төп гарантиялҽре турында" 2002 елның 12 июнендҽге 67-ФЗ номерлы Федераль 

закон һҽм "җирле референдум турында" 2004 елның 24 мартындагы 23-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, "Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында"2003 

елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законда каралган үзенчҽлеклҽрне 

исҽпкҽ алып үткҽрелҽ. 

4. Җирлек чиклҽрен үзгҽртү, җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш 

бирү, ҽгҽр анда җирлек яки җирлекнең яртысыннан артык кешесе катнашса, узган 

дип санала. Бу сорау буенча тавыш биргҽндҽ , җирлек халкының яртысыннан 

күбрҽге катнашкан очракта авыл җирлеге чиклҽрен үзгҽртүгҽ халыкның ризалыгы 

алынган дип санала. 

5. Чиклҽрне үзгҽртү, җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирү 

нҽтиҗҽлҽре һҽм кабул ителгҽн карарлар массакүлҽм мҽгълүмат чараларында рҽсми 

рҽвештҽ басылып чыгарга яисҽ Азнакай муниципаль районының Интернет 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштыру юлы 

белҽн халыкка игълан ителергҽ тиеш: http://aznakayevo.tatar.ru , шулай ук 



мҽгълүмат стендларында, Азнакай муниципаль районының китапханҽ системасы 

учреждениелҽрендҽ урнаштыру аша. 

 16 Статья. Гражданнарның хокукый актлар чыгару инициативасы 

1. Гражданнар ҽлеге Устав һҽм җирлек Советының норматив хокукый акты белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хокукый актлар чыгару инициативасына хокуклы. 

2. Җирлек  халыкның  сайлау хокукына ия булучыларның 3 % таннан артмаган 

төркеме хокукый актлар чыгару инициативасы белҽн чыгыш ясарга мөмкин.  

3. Хокукый актлар чыгару инициативасын гамҽлгҽ ашыру максатларында 

гражданнар түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы: 

- яшҽү (эш) урыны буенча гражданнар җыелышларын һҽм фикер алышу һҽм 

хокукый инициатива күрсҽтү буенча башка коллектив чаралар оештырырга һҽм 

үткҽрергҽ; 

- хокукый актлар чыгару инициативасын тҽкъдим итүгҽ ярдҽм итү өчен имза җыю 

буенча инициатив төркемнҽр булдыру; 

- хокукый актлар чыгару инициативасын тҽкъдим итүне хуплап чыгуга имзалар 

җыю;  

– хокукый иҗат инициативасын күрсҽтүне хуплап, законнарга каршы килми торган 

ысуллар белҽн җирлектҽ яшҽүчелҽрдҽн имза җыярга һҽм агитация уздырырга. 

4. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары гражданнарга 

хокукый актлар чыгару инициативасын гамҽлгҽ ашыруда ярдҽм итҽргҽ тиеш. 

5. Гражданнарның хокукый актлар чыгару инициативасын гамҽлгҽ ашыру 

тҽртибендҽ кертелгҽн муниципаль норматив хокукый акт проекты җирлек Советы 

тарафыннан аның ачык утырышында, җирлек башлыгы яки авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан ҽлеге устав белҽн билгелҽнгҽн 

компетенция нигезендҽ, аны кертелгҽн көннҽн өч ай эчендҽ мҽҗбүри карап 

тикшерелергҽ тиеш. 

6. Гражданнарның хокукый актлар чыгару инициативасын гамҽлгҽ ашыру 

тҽртибендҽ кертелгҽн муниципаль норматив хокукый акт проектын карау 

процедурасы җирлек Советы Регламенты, җирлек Башлыгының, җирлек Башкарма 

комитетының норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

17 Статья. Территориаль иҗтимагый ҥзидарҽ 

1. Җирлектҽ территориаль иҗтимагый үзидарҽ турыдан-туры халык тарафыннан 

гражданнарның җыелышлар һҽм конференциялҽре үткҽрү, шулай ук территориаль 

иҗтимагый үзидарҽ органнары булдыру юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 



2. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ гражданнарның түбҽндҽге территориялҽре 

чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла: күпфатирлы торак йорт подъездлары; күпфатирлы 

торак йорт; торак йортлар төркеме; торак микрорайон; җирлек булмаган торак 

пункт; җирлек чиклҽрендҽ гражданнарның башка яшҽү территориялҽре. 

 

3. Территориаль җҽмҽгатьчелек үзидарҽсе гамҽлгҽ ашырыла торган территория 

чиклҽре җирлек Советы тарафыннан, ҽлеге территориядҽ яшҽүче халык тҽкъдиме 

буенча, җирлек Советы тарафыннан раслана торган шҽһҽр җирлегендҽ 

территориаль иҗтимагый үзидарҽ турында нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

билгелҽнҽ. 

4. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ гамҽлгҽ ашырыла торган Территория башка 

шундый ук Территория составына керҽ алмый. 

5. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ үзенең уставы нигезендҽ юридик зат була ала 

һҽм коммерциясез оешма оешу-хокукый формасында дҽүлҽт теркҽвенҽ алынырга 

тиеш. 

6. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставында билгелҽнҽ: 

1) ул гамҽлгҽ ашырыла торган территория; 

2) территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлегенең максатлары, бурычлары, 

формалары һҽм төп юнҽлешлҽре; 

3) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарының вҽкалҽтлҽрен, хокукларын һҽм 

бурычларын формалаштыру, туктату тҽртибе, вҽкалҽтлҽре вакыты; 

4) карарлар кабул итү тҽртибе; 

5) мөлкҽт сатып алу тҽртибе, шулай ук күрсҽтелгҽн мөлкҽт һҽм финанс 

чараларыннан файдалану һҽм файдалану тҽртибе; 

6) территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруны туктату тҽртибе. 

7. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча 

гражданнарның җыелышлар, конференциялҽре аның уставы нигезендҽ уздырыла. 

8. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру һҽм аны гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре 

буенча гражданнарның җыелышы, ҽгҽр анда тиешле территориядҽ яшҽүче, уналты 

яшенҽ җиткҽн халыкның кимендҽ яртысы катнашса, тулы хокуклы булып санала. 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

Территориаль иҗтимагый үзидарҽ оештыру һҽм аны гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре 

буенча гражданнарның конференциясе, ҽгҽр анда тиешле территориядҽ яшҽүче, 



уналты яшенҽ җиткҽн халыкның кимендҽ яртысын күрсҽтүче, гражданнарның 

җыелышларында сайланган делегатларның кимендҽ өчтҽн ике өлеше катнашса, 

тулы хокуклы булып санала.  

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

9. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыручы гражданнар җыелышы, 

конференциясенең аерым вҽкалҽтлҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 

1) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары структурасын билгелҽү; 

2) территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын кабул итү, аңа үзгҽрешлҽр кертү; 

3) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарын сайлау; 

4) территориаль иҗтимагый үзидарҽ эшчҽнлегенең төп юнҽлешлҽрен билгелҽү; 

5) территориаль иҗтимагый үзидарҽнең керемнҽр һҽм чыгымнары сметасын һҽм 

аның үтҽлеше турындагы хисапны раслау; 

6) территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары эшчҽнлеге турындагы хисапларны 

карау һҽм раслау. 

10. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары 

1) тиешле территориядҽ яшҽүче халык мҽнфҽгатьлҽрен кайгырталар; 

2) гражданнар җыелышларында һҽм конференциялҽрендҽ кабул ителгҽн 

карарларның үтҽлешен тҽэмин итҽлҽр; 

3) территорияне карап тоту, төзеклҽндерү буенча хуҗалык эшчҽнлеген, тиешле 

территориядҽ яшҽүче гражданнарның социаль-көнкүреш ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерүгҽ юнҽлдерелгҽн башка хуҗалык эшчҽнлеген, күрсҽтелгҽн 

гражданнар акчалары исҽбеннҽн дҽ, җирлек Башкарма комитеты белҽн килешү 

нигезендҽ дҽ тормышка ашыра алалар; 

4) җирле үзидарҽ органнарына (җирлек Советына, җирлек Башлыгына һҽм авыл 

җирлеге башкарма комитетына) ҽлеге органнар һҽм җирле үзидарҽнең вазыйфаи 

затлары тарафыннан мҽҗбүри каралырга тиешле муниципаль норматив хокукый 

актлар проектларын кертергҽ хокуклы, алар ҽлеге актларны кабул итү 

компетенциясенҽ кертелгҽн. 

11. Территориаль җҽмҽгать үзидарҽсен оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, җирле 

бюджеттан кирҽкле акчаларны бүлеп бирү шартлары һҽм тҽртибе ҽлеге Устав һҽм 

җирлек Советының норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

18 статья. Территориаль иҗтимагый ҥзидарҽне гамҽлгҽ кую тҽртибе 



1. Территориаль иҗтимагый үзидарҽсен булдыру максатыннан, җирлек халкы, 

җирле үзидарҽ органнары инициативасы белҽн территориаль иҗтимагый үзидарҽ 

Уставы проектын эшлҽүне гамҽлгҽ ашыручы һҽм ҽлеге территориаль иҗтимагый 

үзидарҽне гамҽлгҽ ашыру күздҽ тотылган территориядҽ яшҽүче гражданнар 

җыелышын оештыра торган инициатив төркем барлыкка килҽ. 

2. Гражданнар җыелышы тиешле җирлек территориясендҽ территориаль 

иҗтимагый үзидарҽ төзү турында Карар кабул итҽ, аның уставын кабул итҽ, шулай 

ук җирлек Советында территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү белҽн 

бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча гражданнар җыелышын тҽкъдим итҽргҽ вҽкалҽтле 

вҽкилне (вҽкиллҽрне) билгели. 

3. Территориаль җҽмҽгатьчелек үзидарҽсе җирлек Советы территориаль 

иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽгҽн вакыттан бирле гамҽлгҽ куелган дип санала. 

19 Статья. Территориаль иҗтимагый ҥзидарҽ уставын теркҽҥ тҽртибе 

1. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү өчен вҽкалҽтле вҽкил 

(вҽкалҽтле вҽкиллҽр) гражданнар җыелышы җирлек башлыгына түбҽндҽгелҽр 

тапшырыла: 

1) территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү турында гариза, ул 

гражданнарның барлык вҽкалҽтле вҽкиллҽре тарафыннан имзаланган; 

2) территориаль иҗтимагый үзидарҽ булдыру турында карар кабул ителгҽн 

гражданнар җыелышы беркетмҽсе, һҽр вҽкалҽтле вҽкилнең фамилиясен, исемен, 

атасының исемен, туу датасын, паспортының яки гражданин паспортын алмаштыра 

торган документының сериясен, номерын һҽм бирелгҽн датасын, яшҽгҽн урыны 

буенча адресын күрсҽтеп; 

3) территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставының ике нөсхҽсе. 

2. Ҽлеге статьяның 1 өлешендҽ билгелҽнгҽн документлардан тыш, башка 

документларны тапшыру турындагы талҽп рөхсҽт ителми. 

Вҽкалҽтле вҽкилгҽ документлар алуда, аларны алу исемлеген һҽм датасын 

күрсҽтеп, расписка бирҽ. 

3. Җирлек Башлыгы территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү турында 

документлар кергҽн көннҽн алып ике атна вакыт эчендҽ, аны алдан карауны һҽм 

уставны теркҽү яки аны теркҽүдҽн баш тарту турында җирлек Советы карары 

проектын ҽзерлҽүне оештыра. 

4. Гражданнар җыелышының вҽкалҽтле вҽкиллҽре территориаль иҗтимагый 

үзидарҽ уставын алдан караганда һҽм җирлек Советы утырышында киңҽш бирү 

тавышы хокукы белҽн катнашырга хокуклы. 



5. Җирлек советы территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү яки ҽлеге 

статьяның 1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн документлар җирлек Башлыгы тарафыннан 

алынганнан соң 30 көн эчендҽ аны теркҽүдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ.  

Уставны теркҽүдҽн баш тарту дҽлиллҽнгҽн булырга тиеш. 

6. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽүдҽн баш тарту өчен нигез 

булып территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставының Россия Федерациясе 

Конституциясенҽ, федераль законнарга, Татарстан Республикасы Конституциясенҽ 

һҽм Татарстан Республикасы законнарына, җирлек уставына, башка муниципаль 

норматив хокукый актларга каршы килүе тора. 

7. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын территориаль иҗтимагый үзидарҽ 

төзүнең максатка ярашлы булмавы аркасында теркҽүдҽн баш тарту рөхсҽт ителми. 

8. Җирлек Советы тарафыннан кабул ителгҽн территориаль иҗтимагый үзидарҽ 

уставын теркҽү мҽсьҽлҽсе буенча дҽлиллҽнгҽн карар өч көн эчендҽ, рҽсми рҽвештҽ 

гражданнар җыелышының вҽкалҽтле вҽкиле (вҽкалҽтле вҽкиллҽр) игътибарына 

җиткерелергҽ тиеш. 

9. Җирлек Советы тарафыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставын теркҽү 

турында Карар кабул ителгҽн очракта уставның бер нөсхҽсе аны теркҽү турында 

тамга белҽн гражданнар җыелышының вҽкалҽтле вҽкиленҽ тапшырыла, икенче 

нөсхҽсе җирлек Советында саклана. 

10. Территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставына кертелҽ торган үзгҽрешлҽр ҽлеге 

статьяда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирлек Советы тарафыннан теркҽлергҽ тиеш. 

Күрсҽтелгҽн үзгҽрешлҽр аларны теркҽү көненнҽн үз көченҽ керҽ. 

20 Статья. Халык тыңлаулары, иҗтимагый фикер алышулар 

1. Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр,  муниципаль норматив хокукый актлар 

проектлары буенча фикер алышу өчен җирлек Советы  җирлек Башлыгы 

катнашында халык алдында тыңлаулар уздырырга мөмкин. 

2. Халык алдында тыңлаулар  җирлек Советы яки җирлек Башлыгы инициативасы 

буенча үткҽрелҽ. 

Халык яки авыл җирлеге Советы инициативасы белҽн үткҽрелгҽн халык 

тыңлаулары җирлек Советы тарафыннан, ҽ җирлек Башлыгы инициативасы буенча 

-  җирлек Башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ. 

3. Халык тыңлауларына чыгарылырга тиеш: 

1) җирлекнең Устав проекты, шулай ук ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында 

муниципаль норматив хокукый акт проекты, Уставка үзгҽрешлҽр фҽкать Уставта 

беркетелҽ торган җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне һҽм аларны хҽл итү 



вҽкалҽтлҽрен Россия Федерациясе Конституциясенҽ, федераль законнарга туры 

китерү максатларында гына кертелгҽн очраклардан тыш; 

2) җирлек бюджеты проекты һҽм аның үтҽлеше турында хисап; 

3) муниципаль берҽмлекнең үсеш планнары һҽм программалары проектлары, 

җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре проектлары, территориялҽрне 

планлаштыру проектлары һҽм территориялҽрне межалау проектлары, 

территориялҽрне төзеклҽндерү кагыйдҽлҽре проектлары, шулай ук җир 

кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь төзелеш объектларын шартлы рҽвештҽ рөхсҽт 

ителгҽн файдалануга рөхсҽт бирү мҽсьҽлҽлҽре, рөхсҽт ителгҽн төзелешнең чик 

параметрларыннан тайпылу, капиталь төзелеш объектларын реконструкциялҽү 

мҽсьҽлҽлҽре, җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽренең расланган башка 

төргҽ рөхсҽт ителгҽн башка төргҽ җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь төзелеш 

объектларыннан файдалану; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

4) җирлекне үзгҽртеп кору турында мҽсьҽлҽлҽр. 

4. Ачык тыңлаулар үткҽрү турындагы карар, гамҽлдҽге законнарда башкасы 

билгелҽнмҽгҽн булса, тиешле орган яисҽ җирлекнең вазыйфаи заты тарафыннан 

муниципаль норматив хокукый акт проектын карау көненҽ кадҽр 20 көннҽн дҽ 

соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш 

5. Җҽмҽгать тыңлауларына чыгарыла торган тиешле муниципаль норматив 

хокукый акт проекты һҽм аны үткҽрү вакыты, урыны күрсҽтелгҽн ачык тыңлаулар 

үткҽрү турындагы карар массакүлҽм мҽгълүмат чараларында рҽсми рҽвештҽ 

басылып чыгарга яисҽ Азнакай муниципаль районының Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ веб-адрес буенча урнашкан Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштыру юлы белҽн, Азнакай муниципаль 

районының китапханҽ системасы учреждениялҽрендҽ урнашкан мҽгълүмати 

стендларда урнаштыру юлы белҽн тыңлауларга 7 көн алдан халыкка  игълан 

ителергҽ тиеш, гамҽлдҽге законнарда башкача билгелҽнмҽгҽн очракта. 

6. Халык алдында тыңлаулар үткҽрү турындагы карар басылып чыккан көннҽн 

алып һҽм аларны үткҽрү көненҽ кадҽр авыл халкы авыл җирлеге башлыгына ачык 

тыңлауларга чыгарыла торган мҽсьҽлҽ буенча язма тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр, 

шул исҽптҽн муниципаль норматив хокукый актның ачык тыңлауларга чыгарыла 

торган төзҽтмҽлҽр һҽм башка тҽкъдимнҽр җибҽрергҽ хокуклы. Җирлек Башлыгы 

кергҽн тҽкъдимнҽрне һҽм искҽрмҽлҽрне гомумилҽштерүне оештыра. Күрсҽтелгҽн 

тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр халык тыңлауларында катнашучылар игътибарына 

җиткерелҽ. 



7. Гамҽлдҽге законнарда башкача билгелҽнмҽгҽн очракта, ачык тыңлаулар 

муниципаль норматив хокукый акт проектын карау көненҽ кадҽр 7 көннҽн дҽ соңга 

калмыйча уздырыла. Ачык тыңлаулар белгечлҽр, экспертлар, кызыксынган затлар 

катнашында үткҽрелҽ. Халык тыңлауларында җирлекнең телҽсҽ кайсы кешесе 

катнашырга хокуклы. 

8. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча җирле үзидарҽ органнары һҽм җирлекнең 

вазифаи затлары тарафыннан мҽҗбүри каралырга тиешле тҽкъдимнҽр кабул ителҽ, 

алар муниципаль норматив хокукый акт проектын ачык тыңлауларга чыгарырга 

компетенцияле . 

9. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре, кабул ителгҽн карарларның дҽлиллҽнгҽн 

нигезлҽнешен дҽ кертеп, массакүлҽм мҽгълүмат чараларында басылып чыгарга 

яисҽ Азнакай муниципаль районының Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча: http://aznakayevo.tatar.ru урнаштыру юлы белҽн, 

Азнакай муниципаль районының китапханҽ системасы учреждениелҽрендҽ 

мҽгълүмат стендларында урнаштыру юлы белҽн, ачык тыңлаулар үткҽргҽннҽн соң, 

5 көннҽн дҽ соңга калмыйча  халыкка җиткерелергҽ тиеш, ҽгҽр гамҽлдҽге законнар 

белҽн башкасы билгелҽнмҽгҽн булса. 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

10. Халык тыңлауларын оештыру һҽм үткҽрү тҽртибе җирлек Советы тарафыннан 

расланган халык тыңлаулары турындагы Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ. 

21 Статья. Гражданнар җыелышы 

1. Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алышу, җирлекнең җирле үзидарҽ 

органнары һҽм җирле үзидарҽ вазыйфаи затларының эшчҽнлеге турында халыкка 

мҽгълүмат бирү, җирлек территориясендҽ территориаль иҗтимагый үзидарҽне 

гамҽлгҽ ашыру турында гражданнар җыелышы үткҽрелергҽ мөмкин. 

Гражданнарны җыелышка чакыру микрорайоннар, торак массивлар, кварталлар, 

урамнар, торак йортлар буенча оештырыла. 

2. Гражданнар җыелышы халык, җирлек Советы, җирлек Башлыгы инициативасы 

белҽн, шулай ук территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставында каралган очракларда 

үткҽрелҽ. 

3. Җирлек Советы яки җирлек Башлыгы инициативасы буенча үткҽрелҽ торган 

гражданнар җыелышы җирлек Советы яки җирлек Башлыгы тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

4. Халык инициативасы буенча үткҽрелҽ торган гражданнар җыелышы җирлек 

Советы тарафыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарының, тиешле 

территориядҽ яшҽүче һҽм ҽлеге территориялҽрдҽ урнашкан предприятие, 



учреждение, оешма җитҽкчелҽренең кимендҽ 10 проценты булган гражданнар 

төркеменең язма тҽкъдиме буенча билгелҽнҽ. 

Гражданнар җыелышын үткҽрү турындагы тҽкъдимдҽ аны карап тикшерүгҽ 

чыгарыла торган сораулар исемлеге һҽм җыелыш үткҽрү урыны булырга тиеш. 

Тҽкъдим белҽн чыгарга  вҽкалҽтле затлар тарафыннан имзаланырга тиеш, ҽ 

җыелышны үткҽрү инициативасы белҽн ҽлеге гражданнар - аларның фамилиясен, 

исемен, атасының исемен, туган көнен, яшҽү урынын күрсҽтеп мөрҽҗҽгать иткҽн 

очракта. Җирлек советы якын килҽчҽктҽ гражданнар җыелышын үткҽрү турындагы 

тҽкъдимне карый. 

Җирлек советы үтҽчҽк җыелышның  максатына карап гражданнарның  җыелышын  

үткҽрүдҽн баш тартырга хокуклы түгел. 

5. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыру максатларында гражданнар 

җыелышын билгелҽү һҽм үткҽрү тҽртибе территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставы 

белҽн билгелҽнҽ. 

6. Гражданнар җыелышын үткҽрү вакыты, урыны турындагы мҽгълүмат   тиешле 

территориядҽ яшҽүчелҽргҽ җыелыш үткҽрү көненҽ кадҽр 7 көннҽн дҽ соңга 

калмыйча, массакүлҽм мҽгълүмат чаралары, почта , фатир (йорт) җыеннары, 

белдерүлҽр һҽм башка мөмкин булган чаралар аша хҽбҽр ителҽ. 

Гражданнар җыелышын ҽзерлҽү һҽм үткҽрүне җирлек башкарма комитеты тҽэмин 

итҽ. 

7. Җыелышлар эшендҽ ҽлеге территориядҽ яшҽүче, сайлау хокукына ия гражданнар 

катнаша ала. Җыелышта катнашу хокукына ия гражданнарның гомуми саны 

Россия Федерациясе гражданнарының тору урыны һҽм яшҽү урыны буенча Россия 

Федерациясе чиклҽрендҽ муниципаль сайлаулар уздырганда файдаланыла торган 

теркҽү исҽбе мҽгълүматлары нигезендҽ билгелҽнҽ. 

Ҽгҽр анда җыелышта катнашырга хокуклы гражданнар санының өчтҽн бер өлеше 

катнашса, гражданнар җыелышы хаклы санала. 

Җыелышның карарлары җыелышта катнашкан гражданнарның күпчелек тавышы 

белҽн кабул ителҽ. 

8. Гражданнар җыелышы җирле үзидарҽ органнарына һҽм җирле үзидарҽ вазыйфаи 

затларына мөрҽҗҽгатьлҽр кабул итҽ, шулай ук җирлектҽге үзидарҽ органнары һҽм 

җирлектҽге  үзидарҽ вазыйфаи затлары белҽн үзара мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ гражданнар 

җыелышын тҽкъдим итҽргҽ вҽкалҽтле затларны сайлый ала. 

9. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча 

гражданнар җыелышы территориаль иҗтимагый үзидарҽ уставына кертелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽр буенча карар кабул итҽ. 



10. Гражданнар җыелышы тарафыннан кабул ителгҽн мөрҽҗҽгатьлҽр җирле 

үзидарҽ органнары һҽм җирлекнең җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары тарафыннан 

мҽҗбүри каралырга тиеш. 

11. Гражданнар җыелышын билгелҽү һҽм үткҽрү тҽртибе, шулай ук гражданнар 

җыелышының вҽкалҽтлҽре федераль закон, ҽлеге Устав һҽм җирлек Советының 

норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

12. Гражданнар җыелышы нҽтиҗҽлҽре массакүлҽм мҽгълүмат чараларында рҽсми 

рҽвештҽ басылып чыгарга яки Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында түбҽндҽге адрес буенча 

урнаштырылырга тиеш: http://aznakayevo.tatar.ru ,Азнакай муниципаль районының 

китапханҽ системасы учреждениелҽрендҽ урнашкан мҽгълүмат стендларында,   аны 

үткҽргҽннҽн соң бер ай вакыт эчендҽ урнаштыру юлы белҽн башкарыла. 

22 Статья. Халык конференциясе (делегатлар җыелышы) 

1. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) җирле ҽһҽмияткҽ ия 

мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алышу һҽм җирлек вҽкиллҽренең фикерлҽрен ачыклау 

зарур булган очракта үткҽрелҽ.  Җирлекнең тиешле территориаль өлешлҽрендҽ 

яшҽүчелҽр арасыннан гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) 

гражданнар җыелышларын үткҽрү кыен булган очракларда үткҽрелҽ. 

2. Гражданнар конференциясен (делегатлар җыелышын) билгелҽү һҽм үткҽрү, 

делегатларны сайлау тҽртибе җирлек советының ҽлеге Уставы һҽм (яки) норматив 

хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

3. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) гражданнар җыелышы 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

4. Гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) халык, җирлек Советы, 

җирлек башлыгы инициативасы белҽн үткҽрелҽ. Җирлек Советы яки җирлек 

башлыгы инициативасы буенча үткҽрелҽ торган гражданнар конференциясе 

(делегатлар җыелышы) җирлек Советы яисҽ җирлек башлыгы тарафыннан 

билгелҽнҽ. Халык инициативасы буенча үткҽрелҽ торган гражданнар 

конференциясе (делегатлар җыелышы) җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ. 

5. Ҽгҽр анда сайланган делегатларның яртысыннан артыгы катнашса, гражданнар 

конференциясе (делегатлар җыелышы) дөрес санала. Конференция карарлары 

(делегатлар җыелышы) конференциядҽ катнашкан делегатларның күпчелек 

тавышы белҽн кабул ителҽ. 

6. Территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча 

гражданнар конференциясе (делегатлар җыелышы) территориаль иҗтимагый 

үзидарҽ уставында каралган тҽртиптҽ һҽм очракларда билгелҽнҽ һҽм үткҽрелҽ. 



7. Гражданнар конференциясе нҽтиҗҽлҽре (делегатлар җыелышы) массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларында рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга яки Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

түбҽндҽге адрес буенча урнаштырылырга тиеш: http://aznakayevo.tatar.ru, Азнакай 

муниципаль районының китапханҽ системасы учреждениелҽрендҽ урнашкан 

мҽгълүмат стендларында аны үткҽргҽннҽн соң бер ай вакыт эчендҽ урнаштыру юлы 

белҽн башкарыла. 

 23 Статья. Гражданнарны сораштыру 

1. Гражданнарны сораштыру бөтен территориядҽ яки җирлек территориясендҽ 

җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлар, шулай ук дҽүлҽт хакимияте 

органнары карарларын кабул иткҽндҽ халыкның фикерен белү һҽм аны исҽпкҽ алу 

өчен үткҽрелҽ. 

Сораштыру нҽтиҗҽлҽре тҽкъдим итү характерында. 

2. Гражданнарны сораштыруда сайлау хокукына ия җирлек халкы катнаша ала. 

3. Гражданнарны сораштыру түбҽндҽгелҽр  инициативасы буенча үткҽрелҽ: 

1) җирлек Советы яки җирлек Башлыгы-җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча; 

2) Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары - республика һҽм 

республика ара ҽһҽмияттҽге объектлар өчен җирлҽренең максатчан билгелҽнешен 

үзгҽртү турында карарлар кабул иткҽндҽ гражданнар фикерен исҽпкҽ алу өчен. 

4. Гражданнар арасында сораштыру үткҽрү һҽм билгелҽү тҽртибе җирлек 

Советының норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

5. Гражданнар арасында сораштыру билгелҽү турындагы карар җирлек Советы 

тарафыннан кабул ителҽ.  Җирлек Советы карарында гражданнар арасында 

сораштыру билгелҽү турында күрсҽтелҽ:  

1) сораштыру үткҽрү датасы һҽм сроклары; 

2) сораштыру уздырганда тҽкъдим ителҽ торган (тҽкъдим ителҽ торган) мҽсьҽлҽне 

(мҽсьҽлҽлҽрне) формулировкалау; 

3) сораштыру үткҽрү методикасы; 

4) сораштыру кҽгазе формасы; 

5) сораштыруда катнашучы җирлек халкының минималь саны. 

6. Җирлек халкы сораштыру үткҽрү турында  10 көн алдан хҽбҽрдар булырга тиеш.  

7. Гражданнар арасында сораштыру ҽзерлҽүгҽ һҽм уздыруга бҽйле чараларны 

финанслау гамҽлгҽ ашырыла: 



1)  җирлек бюджеты хисабына-җирлек җирле үзидарҽ органнары инициативасы 

буенча сораштыру уздырганда; 

2) Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн-Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимияте органнары инициативасы буенча сораштыру уздырганда. 

8. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре массакүлҽм мҽгълүмат чараларында рҽсми рҽвештҽ 

басылып чыгарга яки Азнакай муниципаль районының Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча: http://aznakayevo.tatar.ru., 

мҽгълүмат стендларында, Азнакай муниципаль районының китапханҽ системасы 

учреждениелҽрендҽ, аны үткҽргҽннҽн соң бер ай вакыт эчендҽ урнаштырылырга 

тиеш. 

Сораштыру нҽтиҗҽлҽре белҽн җирлекнең телҽсҽ кайсы кешесе таныша ала. 

Сораштыру нҽтиҗҽлҽре җирлекнең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан тиешле 

карарлар кабул иткҽндҽ исҽпкҽ алынырга тиеш. 

24 Статья. Җирле ҽһҽмияттҽге аеруча мөһим мҽсьҽлҽлҽр буенча халык фикер 

алышуы 

1. Муниципаль норматив хокукый актлар һҽм җирле ҽһҽмияттҽге башка аеруча 

мөһим мҽсьҽлҽлҽр проектларын халык фикер алышуына чыгару турындагы карар 

җирлек Советы тарафыннан тиешле территориядҽ яшҽүче гражданнарның үз 

инициативасы яисҽ талҽбе буенча җирлек Советы билгелҽгҽн тҽртиптҽ кабул ителҽ. 

2. Муниципаль норматив хокукый акт проекты тексты һҽм халык фикер алышуына 

чыгарыла торган башка мҽсьҽлҽлҽр турында материаллар  аларны, халык фикер 

алышуына чыгару турында Карар кабул ителгҽннҽн соң 5 көннҽн дҽ соңга 

калмыйча массакүлҽм мҽгълүмат чараларында бастырып чыгарыла, җирлек 

халкына җибҽрелҽ, халыкка танышу өчен уңайлы урыннарда урнаштырыла, башка 

ысуллар белҽн халыкка игълан ителҽ. 

3. Халык фикер алышуына сорау чыгару белҽн бергҽ җирлек советы фикер алышу 

барышында керҽ торган тҽкъдимнҽрне һҽм искҽрмҽлҽрне карау эшен оештыру 

вакытын һҽм тҽртибен билгели, ҽлеге максат өчен махсус комиссия төзи. 

4. Җирлек советы үзе чыгара торган муниципаль норматив хокукый актлар 

проектлары һҽм җирле ҽһҽмияттҽге башка мөһим мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер 

алышуны тҽэмин итҽ, моның өчен кирҽкле шартлар тудыра. 

5. Халык фикер алышуына чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр буенча тҽкъдимнҽр һҽм 

искҽрмҽлҽр җирлек Советына җибҽрелҽ. 

6. Муниципаль норматив хокукый актлар проектлары һҽм җирле ҽһҽмияттҽге 

башка мөһим мҽсьҽлҽлҽр буенча тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр җирлек Советы 

тарафыннан карала. 

http://aznakayevo.tatar.ru/


7. Халык фикер алышуы нҽтиҗҽлҽре турында халыкка бер ай вакыт эчендҽ хҽбҽр 

ителҽ. 

25 Статья. Авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнарына гражданнар 

мөрҽҗҽгатьлҽре 

1. Гражданнар җирлекнең җирле үзидарҽ органнарына шҽхси һҽм күмҽк 

мөрҽҗҽгать итҽргҽ  хокуклы. 

2. Гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽре "Россия Федерациясендҽ гражданнар 

мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында" 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы 

Федераль закон, "Татарстан Республикасында гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽре 

турында"2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда карап тикшерелергҽ тиеш. 

3. Гражданнар мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибен һҽм срокларын бозган өчен Җирле 

үзидарҽнең вазыйфаи затлары Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы. 

 26 Статья. Авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр җирле үзидарҽне  турыдан-туры 

тормышка ашыру һҽм аны гамҽлгҽ ашыруның башка формалары 

1. Ҽлеге устав белҽн беррҽттҽн, федераль законнар нигезендҽ җирле үзидарҽ халык 

тарафыннан турыдан-туры гамҽлгҽ ашыру һҽм җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыруда 

халыкның катнашуы  нигезендҽ, гражданнар җирле үзидарҽне Россия Федерациясе 

Конституциясенҽ, федераль законнарга, Татарстан Республикасы Конституциясенҽ, 

Татарстан Республикасы законнарына каршы килми торган башка рҽвешлҽрдҽ 

гамҽлгҽ ашыруда катнашырга хокуклы. 

2. Җирлектҽ  яшҽүчелҽрнең җирле үзидҽрҽне  турыдан-туры тормышка ашыруы 

һҽм халыкның аны тормышка ашыруда катнашуы законлылык, иреклелек 

принципларына нигезлҽнҽ. 

Җирле үзидарҽ органнары һҽм  җирле үзидарҽнең вазыйфаи затлары халыкка 

җирле үзидарҽдҽ турыдан-туры катнашуын һҽм аны гамҽлгҽ ашыруда халыкның 

катнашуы өчен ярдҽм итҽргҽ тиеш. 

III бҥлек. ҖИРЛЕК СОВЕТЫ 

27 Статья.  Җирлек Советы-җирлекнең вҽкиллекле органы  

1. Җирлек Советы җирлекнең даими эшлҽүче, сайлаулы, коллегиаль, вҽкиллекле 

органы булып тора. 

2. Җирлек Советының рҽсми исеме - "Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Азнакай шҽһҽре Советы". 

3. Җирлек Советының вҽкалҽтлҽре срогы-5 ел. 



4. Җирлек Советы  җирлектҽ яшҽүчелҽр алдында  хисап тота һҽм аларның контроле 

астында тора. 

5. Җирлек советының исеме язылган мөһере, бланклары бар. 

6. Җирлек Советы эшчҽнлеген тҽэмин итү чыгымнары җирлек бюджетында Россия 

Федерациясе бюджетлары чыгымнары классификациясе нигезендҽ аерым юл белҽн 

карала. 

28 Статья. Җирлек Советы составы 

1. Җирлек советы бер мандатлы сайлау округлары буенча муниципаль сайлауларда 

сайланучы 20 депутаттан тора. 

2. Авыл җирлеге Советы үз составына билгелҽнгҽн депутатлардан  кимендҽ өчтҽн 

икесен сайлау хокукына ия. 

29 Статья . Җирлек Советы депутаты статусы 

1. Җирлек Советы депутаты вҽкалҽтлҽре аны сайлау көненнҽн башлана һҽм яңа 

чакырылыш авыл җирлеге Советы эшли башлаган көннҽн туктала. 

2. Устав белҽн билгелҽнгҽн очраклардан тыш, авыл җирлеге Советы депутаты 

депутат эшчҽнлеген төп эш урыны буенча хезмҽт һҽм хезмҽт вазыйфаларын 

башкару белҽн бергҽ алып бара ала. 

3. Җирлек Советы депутаты статусы белҽн бҽйле чиклҽүлҽр федераль законнар 

белҽн билгелҽнҽ. 

4. Җирлек Советы депутатына үз вҽкалҽтлҽрен Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы законнары, ҽлеге Устав, җирлек Советы карарлары нигезендҽ 

тоткарлыксыз гамҽлгҽ ашыру өчен шартлар тудырыла. 

5. Җирлек Советы депутаты  җирлек Советы тарафыннан расланган депутат 

этикасы кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ тиеш, алар шул исҽптҽн депутатның түбҽндҽге 

бурычларын үз эченҽ ала: 

1) депутат статусын җирле үзидарҽ органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм гражданнар эшчҽнлегенҽ шҽхсҽн яисҽ аның якын 

туганнарына кагылышлы мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽндҽ йогынты ясау өчен 

файдаланмаска; 

2) үзенең депутат вазыйфаларын объектив башкаруда шик уята алырлык гамҽллҽр 

кылудан тыелып торырга, шулай ук үзенең абруена яисҽ җирлек Советы абруена 

зыян китерҽ алырлык низаглы хҽллҽрне булдырмаска; 

4) җирлек Советында халык алдында чыгыш ясау кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ; 



5) депутат эшчҽнлеге белҽн бҽйле булмаган максатларда, Федераль закон нигезендҽ 

депутат вазыйфаларын башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган 

конфиденциаль характердагы мҽгълүматка кертелгҽн мҽгълүматны белдермҽскҽ 

һҽм кулланмаска; 

6) депутат вазыйфаларын башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ физик һҽм юридик 

затлардан бүлҽклҽр алмаска (акчалата бүлҽклҽр, ссудалар, хезмҽтлҽр күрсҽтү, 

күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнарын түлҽү һ.б.); 

7) депутат, җирлекнең сайлау органы ҽгъзасы, җирле үзидарҽ органының сайлап 

алына торган вазыйфаи заты 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы 

"Коррупциягҽ каршы көрҽш турында" Федераль закон һҽм башка федераль 

законнар белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽргҽ һҽм аның алдына 

куелган  бурычларны үтҽргҽ тиеш. 

30 Статья. Җирлек Советы депутатының сайлаучылар белҽн ҥзара 

мөнҽсҽбҽтлҽре 

1. Җирлек Советы депутаты сайлаучылар, шулай ук аның сайлау округы 

территориясендҽ урнашкан предприятие, оешмалар, дҽүлҽт һҽм башка органнар 

коллективлары белҽн элемтҽдҽ тора. 

2.  Җирлек Советы депутаты сайлаучылар алдында үз эшлҽре турында хисап тота 

һҽм аларны даими рҽвештҽ җирлек советы эшчҽнлеге турында хҽбҽр итҽ, шулай ук 

сайлаучыларны кабул итҽ. 

3. Җирлек Советы депутаты җирлек халкының законлы хокукларын, иреклҽрен һҽм 

мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү буенча законнарда каралган чаралар күрергҽ, шул 

исҽптҽн алардан кергҽн тҽкъдимнҽрне, гаризаларны, шикаятьлҽрне карарга, андагы 

мҽсьҽлҽлҽрне дөрес һҽм вакытында хҽл итҽргҽ тиеш. 

31 Статья. Яңадан сайланган җирлек Советы эшен оештыру 

1. Янҽ сайланган вҽкиллекле органы  җирлек уставында билгелҽнгҽн срокта 

беренче утырышка җыела, ул муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы 

сайланганнан соң 30 көннҽн дҽ артык була алмый. 

2.  Сайлаулардан соң, җирлек советының яңа башлыгы сайланганчы, беренче 

утырышны җирлек советының иң өлкҽн яшьтҽге депутаты ача һҽм алып бара.  

32 Статья. Җирлек Советы компетенциясе 

Җирлек Советы компетенциясендҽ: 

1) җирлек уставын кабул итү һҽм аңа үзгҽрешлҽр кертү; 



2) законнар нигезендҽ  җирлек территориясендҽ гомуми зарури кагыйдҽлҽр 

билгелҽү; 

3) җирлек бюджетын раслау һҽм аның үтҽлеше турындагы хисапны раслау; 

4) җирле салымнарны һҽм җыемнарны билгелҽү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару, 

салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ аларны 

түлҽү буенча ташламалар бирү; 

5) җирлекнең үсеш планнарын һҽм программаларын кабул итү, аларның үтҽлеше 

турындагы отчетларны раслау; 

6) җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү турында инициативаны тҽкъдим итү; 

7) җирлек Советына депутатлар сайлауларын билгелҽү һҽм җирлек Советына 

депутатлар сайлау буенча сайлау округлары схемасын раслау; 

8) җирле референдум билгелҽү; 

9) җирлек Башлыгын сайлау; 

10) җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесен билгелҽү, аның отставкасын кабул итү; 

11) Азнакай муниципаль районы Советына җирлек Советы депутатлары арасыннан 

җирлек вҽкилен сайлау; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

12) җирлек Башкарма комитеты структурасын раслау, аның хезмҽткҽрлҽренең  

санын билгелҽү; 

13) җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽрү 

тҽртибен билгелҽү, конкурс комиссиясе ҽгъзаларын билгелҽү; 

14) җирлек сайлау комиссиясе ҽгъзаларын билгелҽү; 

15) җирлекнең чиклҽрен үзгҽртү, үзгҽртеп кору, җирлек Советы депутатын 

чакыртып алу буенча тавыш бирү мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирүне билгелҽү; 

16) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында Закон чыгару инициативасы 

хокукын гамҽлгҽ ашыру; 

17) җирлекнең муниципаль милкендҽ булган мөлкҽт белҽн идарҽ итү һҽм эш итү 

тҽртибен, шул исҽптҽн аны федераль законнар нигезендҽ хосусыйлаштыру 

тҽртибен һҽм шартларын билгелҽү; җирлек Советы тарафыннан килештереп яки 

расланганнан соң кире кайтару гамҽлгҽ ашырыла торган муниципаль мөлкҽт 

төрлҽре исемлеген билгелҽү; 



18) муниципаль предприятиелҽрне төзү, үзгҽртеп кору һҽм бетерү турында 

карарлар кабул итү тҽртибен, шулай ук федераль законнарда каралган очраклардан 

тыш, муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр хезмҽтлҽренҽ тарифларны 

билгелҽү турында карарлар кабул итү тҽртибен билгелҽү; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

19) җирлекнең муниципальара хезмҽттҽшлек оешмаларында катнашу тҽртибен 

билгелҽү; 

20) җирлекнең Ревизия комиссиясе формалаштыру; 

21) җирлек Башлыкларын отставкага җибҽрү турында Карар кабул итү; 

22) җирле үзидарҽ органнары һҽм җирлектҽ җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары 

тарафыннан җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽрен башкаруны 

контрольдҽ тоту; 

23) җирлекнең территориаль планлаштыру документларын, җирлекнең шҽһҽр 

төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларны, җирлек территориясендҽ 

җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽрен, Россия Федерациясенең шҽһҽр 

төзелеше кодексы нигезендҽ башка шҽһҽр төзелеше документларын раслау; 

24) җирлек территориясендҽ урамнарга һҽм башка торак пунктларга исем бирү һҽм 

исемнҽрен үзгҽртү мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү; 

25) гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерү өчен җирле резервларны финанс һҽм матди 

ресурслар булдыру һҽм куллану тҽртибен билгелҽү; 

26) муниципаль махсуслаштырылган торак фондының торак урыннарын бирү 

тҽртибен билгелҽү; 

27) җирлек бюджетыннан территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарына кирҽкле 

акчалар бирү шартларын һҽм тҽртибен билгелҽү; 

28) автоном коммерцияле булмаган оешмалар һҽм фондлар рҽвешендҽ 

коммерцияле булмаган оешмалар төзү турында карарлар кабул итү; 

29) үз массакүлҽм мҽгълүмат чараларын оештыру; 

30) җирлек Уставына һҽм җирлек Советы карарларына аңлатма бирү; 

31) үз эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча җирлек Советы Регламентын һҽм 

башка карарларны кабул итү; 

32) җирлек Советы Аппараты турында нигезлҽмҽне раслау; 



33) җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеген матди-техник һҽм оештыру ягыннан 

тҽэмин итү тҽртибен билгелҽү; 

34) җирлек Советы җирлек Башлыгы, җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесенең 

эшчҽнлеклҽре, җирлек башкарма комитеты һҽм җирлек башлыгы карамагындагы 

башка җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре, шул исҽптҽн җирлек 

Советы куйган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү турындагы еллык отчетларын тыңлый; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

35) энергияне саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру өлкҽсендҽ 

муниципаль программаларны раслау; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

36) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белҽн җирлеклҽрнең 

вҽкиллекле органнары карамагына кертелгҽн башка вҽкалҽтлҽр, шулай ук ҽлеге 

устав белҽн җирлек Советы компетенциясенҽ караган башка вҽкалҽтлҽр. 

33 Статья. Җирлек советының эш тҽртибе 

1. Җирлек советының эш тҽртибе ҽлеге Устав һҽм җирлек Советы Регламенты 

белҽн билгелҽнҽ. 

2. Җирлек советы эшенең төп формасы булып аның утырышлары тора, аларда 

җирлек Советы компетенциясенҽ караган мҽсьҽлҽлҽр хҽл ителҽ. 

3. Сайланган депутатлар саныннан 50 проценттан да ким булмаган очракта, җирлек 

советы утырышы тулы хокуклы була. 

4. Җирлек советының чираттагы утырышлары кирҽк булганда,  өч айга кимендҽ 

бер тапкыр уздырыла. Чираттан тыш утырышлар җирлек башлыгы яисҽ депутатлар 

төркеме инициативасы буенча җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн 

саныннан кимендҽ өчтҽн бере чакырыла. 

5. Совет утырышлары җирлек башлыгы тарафыннан чакырыла. Авыл җирлеге 

Советы депутатларга һҽм чакырылган затларга чираттагы утырышның вакыты, 

урыны һҽм көн тҽртибе турында биш көннҽн дҽ соңга калмыйча, ҽ чираттан тыш 

утырыш - аны үткҽрүгҽ  бер кала хҽбҽр ителҽ. 

6. Җирлек Советының һҽр утырышында утырыш беркетмҽсе алып барыла. 

Утырыш беркетмҽсенҽ утырышны үткҽрү датасы, урыны һҽм вакыты турында 

мҽгълүматлар кертелҽ, карала торган барлык мҽсьҽлҽлҽр күчерелҽ һҽм кабул 

ителгҽн барлык карарлар да тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен күрсҽтеп теркҽлҽ. Җирлек 



советы утырышы беркетмҽсенҽ җирлек Башлыгы кул куйганнан соң  җирлекнең 

һҽр кешесе таныша ала. 

7. Җирлек Советы утырышларында һҽр депутат бер тавышка ия. Җирлек Советы 

депутаты тавыш бирү хокукын шҽхсҽн гамҽлгҽ ашыра. Җирлек Советы 

утырышларында тавыш бирү ачык (шул исҽптҽн исемлҽп) һҽм яшерен булырга 

мөмкин. Тавыш бирүнең һҽр төрен куллану очраклары ҽлеге Устав, җирлек Советы 

Регламенты белҽн билгелҽнҽ. 

34 Статья. Җирлек Советы эшчҽнлеген оештыру 

1. Җирлек Советы эшчҽнлеген оештыруны җирлек Башлыгы башкара. 

2. Җирлек Советы Регламенты нигезендҽ, җирлек Советы компетенциясенҽ 

кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне алдан карау һҽм ҽзерлҽү өчен, депутатлар арасыннан, 

җирлек башлыгы һҽм аның урынбасарыннан тыш, даими яки вакытлы комиссиялҽр 

(яки) барлыкка килергҽ мөмкин, ҽлеге мҽсьҽлҽлҽрне ҽзерлҽү өчен җаваплы 

депутатлар, җирлек советы эшчҽнлегенең төп юнҽлешлҽре буенча билгелҽнҽ ала. 

Депутат ике даими комиссиядҽ дҽ эшлҽргҽ хокуклы. 

3. Аны хҽл итү буенча җирлек Советы каршында депутатлар, җирлек башкарма 

комитеты, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, оешма һҽм предприятие вҽкиллҽре, белгечлҽр, 

экспертлар һҽм җирлек халкы составындагы эшче, эксперт һҽм башка киңҽшмҽ 

төркемнҽре төзелҽ ала. 

35 Статья. Җирлек Советы тарафыннан контроль функциялҽрен гамҽлгҽ 

ашыру 

1. Җирлек Советы җирлек территориясендҽ ҽлеге Уставның, җирлек Советы 

тарафыннан кабул ителҽ торган норматив хокукый актларның, җирлек 

бюджетының үтҽлешен, бюджеттан тыш фондлардан файдалануны, җирлекнең 

үсеш программаларын куллануны, авыл җирлеге башкарма комитеты һҽм аның 

җитҽкчесе эшчҽнлеген контрольдҽ тота. 

2. Җирлек җирле үзидарҽ органнары һҽм аларның вазыйфаи затлары тарафыннан 

законнарны, ҽлеге Уставны һҽм башка муниципаль норматив хокукый актларны 

бозу фактлары ачыкланган очракта, җирлек Советы карары белҽн, җирлек 

башлыгы депутатлар арасыннан ҽлеге фактларны тикшерү өчен вакытлыча 

контроль комиссиялҽр барлыкка килергҽ мөмкин. 

3. Законнар нигезендҽ җирлек Советы, җирлек Башлыгы инициативасы белҽн 

җирлек бюджеты акчаларын максатчан файдалану, муниципаль милекне куллану 

нҽтиҗҽлелеге буенча тикшерүлҽр (ревизиялҽр) үткҽрелҽ ала. Күрсҽтелгҽн контроль 

һҽм экспертиза-аналитика чараларын үткҽрү тҽртибе җирлекнең ревизия 

комиссиясе турындагы Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ. 



4. Җирлек башкарма комитеты, аның җитҽкчесе, предприятие, учреждение, 

оешмалар, вазыйфаи затлар, территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнары, ҽгҽр 

законда башкача билгелҽнмҽгҽн булса, җирлек Советы мөрҽҗҽгате, аның контроль 

комиссиялҽре, җирлек Советы депутаты тарафыннан соратып алына торган 

мҽгълүматны җирлек Советы карамагына караган мҽсьҽлҽлҽр буенча бирергҽ, ҽ 

законнарны, муниципаль хокукый актларны бозган очракта, закон бозуларны 

бетерү һҽм гаепле затларны җаваплылыкка тарту өчен кичекмҽстҽн чаралар 

күрергҽ тиеш. 

5. Контроль функциялҽрен тормышка ашырып, Җирлек Советы авыл җирлеге 

Башкарма комитетының финанс-хуҗалык һҽм башкару-боеру эшчҽнлегенҽ 

тыкшынырга хокуклы түгел. 

36 Статья. Азнакай муниципаль районы Советына җирлек вҽкилен сайлау 

1. Авыл җирлеге вҽкиле Азнакай муниципаль районы Советына депутатлар 

арасыннан ачык тавыш бирү юлы белҽн сайлана. 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

2. Авыл җирлеге Советына билгелҽнгҽн депутатлар арасыннан яртысыннан артыгы 

аның өчен тавыш биргҽн кандидат – сайланган булып санала. 

37 Статья. Җирлек Советы вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату 

1. Җирлек Советының вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылырга мөмкин: 

1) җирлек Советы тарафыннан үз-үзен таркату турында Карар кабул итү; 

2) "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 73 

статьясында каралган тҽртиптҽ һҽм нигезлҽр буенча җирлек Советы таркатыла; 

3) ҽлеге составның җирлек Советы депутатларының хокуксыз булуы турында 

Татарстан Республикасы Югары суды карары үз көченҽ кергҽн очракта, шул 

исҽптҽн депутатлар үз вҽкалҽтлҽрен туктатуга бҽйле рҽвештҽ дҽ; 

4) җирлек үзгҽртеп корылганда, шулай ук җирлек таркатылганда; 

5) шҽһҽр округы белҽн берлҽшүгҽ бҽйле рҽвештҽ җирлек статусын югалткан 

очракта; 

6) җирлек чиклҽрен үзгҽртү яки шҽһҽр округы белҽн җирлекнең берлҽшүе 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн сайлаучыларның саны 25 проценттан артып киткҽн 

очракта; 



7) гражданнарның турыдан-туры ихтыяр белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн 

карарны гамҽлгҽ ашыру өчен талҽп ителҽ торган муниципаль хокукый актны 

бастырып чыгару вакыты бозылган очракта. 

2. Җирлек Советы вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату аның депутатлары 

вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктатуга китерҽ. 

3. Җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта, җирлек 

сайлау комиссиясе җирлек Советы депутатларын вакытыннан алда сайлаулар 

билгели, алар җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган көннҽн 

алты айдан да соңга калмыйча үткҽрелҽ. 

38 Статья. Җирлек Советының ҥз-ҥзен таркату турында карар кабул итҥ 

тҽртибе 

1. Җирлек советының үз-үзен таркату турындагы карар җирлек Башлыгы яки 

җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ яртысы күлҽмендҽ 

депутатлар төркеме инициативасы белҽн кабул ителергҽ мөмкин. 

2. Үзлектҽн тарату турында карар кабул итү инициативасы чыгарыла алмый: 

1) җирлек Советы сайланганнан соң беренче ел дҽвамында; 

2) җирлек бюджетын кабул итү һҽм аның үтҽлеше турындагы хисапны раслау 

чорында; 

3) җирлек Башлыгын чакыртып алу яки аның вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда 

туктатылган очракта. 

3. Җирлек советының үз-үзен таркату турындагы язма тҽкъдим үз-үзен таркату 

мотивларын үз эченҽ алырга тиеш, шулай ук аңа үз-үзен таркату сҽбҽплҽрен 

нигезли торган башка материаллар теркҽлҽ ала. 

4. Депутатлардан үз-үзен таркату турындагы мҽсьҽлҽне алдан карау өчен җирлек 

Советы карары белҽн комиссия төзелҽ. Җирлек советы яки авыл җирлеге башлыгы 

карары буенча җирлек советының үз-үзен таркату турындагы мҽсьҽлҽ ачык 

тыңлауларга чыгарылырга мөмкин. 

5. Җирлек Советының үз-үзен таркату турындагы мҽсьҽлҽне карап тикшерүнең 

дҽвамлылыгы җирлек Советы депутатлары һҽм җирлек халкы тарафыннан үз-үзен 

таркату инициативасының барлык шартлары һҽм нигезлҽүлҽре турында һҽрьяклап 

һҽм объектив фикер алышу мөмкинлеген гарантиялҽргҽ тиеш. Үз-үзен таркату 

турында карар шул  турда инициатива тҽкъдим ителгҽн көннҽн соң ике ай узгач 

кабул ителергҽ мөмкин. 



6. Җирлек советының үз-үзен таркату турындагы карар яшерен тавыш бирү юлы 

белҽн җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан өчтҽн ике өлеше 

тавышы белҽн кабул ителҽ. 

7. Үз-үзен таркату турында  инициатива җирлек Советы тарафыннан кире кагылган 

очракта кабаттан  үз-үзен таркату турында мҽсьҽлҽ буенча тавыш бирү  бер елдан 

соң гына кабатлана ала. 

39 Статья. Җирлек Советы депутаты вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату 

1. Җирлек Советы депутаты вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда түбҽндҽ күрсҽтелгҽн 

очраклар нҽтиҗҽсендҽ туктатыла: 

1) вафат булганда; 

2) үз телҽге белҽн отставкага китү; 

3) суд тарафыннан эшкҽ сҽлҽтсез яки чиклҽнгҽн рҽвештҽ эшкҽ яраклы дип 

танылганда; 

4) суд тарафыннан вафат булган дип танылу яисҽ билгесез югалган дип тану; 

5) суд тарафыннан чыгарылган  гаеплҽү карарының законлы көченҽ керүе; 

6) даими яшҽү урынына Россия Федерациясеннҽн читкҽ китү; 

7) Россия Федерациясе гражданлыгы беткҽндҽ, чит ил гражданинына җирле 

үзидарҽ органнарына сайлану хокукын бирҽ торган Россия Федерациясе халыкара 

шартнамҽсендҽ катнашучы чит ил дҽүлҽте гражданлыгы беткҽндҽ, аның 

тарафыннан чит ил гражданлыгы алынганда яки аның тарафыннан чит илдҽ яшҽүгҽ 

рөхсҽт яки чит ил дҽүлҽте гражданлыгына ия булган Россия Федерациясе 

гражданинына җирле үзидарҽ органнарына сайлану хокукын бирҽ торган Россия 

Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы булып тормаган чит ил дҽүлҽте 

территориясендҽ Россия Федерациясе гражданинының даими яшҽү хокукын 

раслаучы бүтҽн документ алынганда; 

8) сайлаучылар тарафыннан кире чакыртылганда; 

9) җирлек Советы вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату; 

10) хҽрби хезмҽткҽ чакырылганда яки аны алмаштыра торган альтернатив граждан 

хезмҽтенҽ юлланганда; 

11) федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очракларда. 

2. Ҽлеге статьяның 1 өлешендҽге 1 - 7, 10 һҽм 11 пунктларында күрсҽтелгҽн 

очракларда җирлек Советы депутаты вҽкалҽтлҽрен туктату турындагы карар 



җирлек Советы тарафыннан кабул ителҽ, анда җирлек Советы депутаты 

вҽкалҽтлҽрен туктату көне билгелҽнҽ. 

3. Җирлек Советы депутатының вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату турындагы 

карары вакытыннан алда туктату өчен нигез барлыкка килгҽн көннҽн 30 көннҽн дҽ 

соңга калмыйча кабул ителҽ, ҽгҽр бу нигез җирлек советы утырышы арасында 

барлыкка килгҽн булса - мондый нигез барлыкка килгҽн көннҽн өч айдан да соңга 

калмыйча. 

4. Ҽлеге статьяның 1 өлешендҽге 8 пунктында каралган очракта, җирлек Советы 

депутаты вҽкалҽтлҽре җирлек Советы депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү 

нҽтиҗҽлҽрен рҽсми бастырып чыгару көненнҽн туктатыла. 

5. Ҽлеге статьяның 1 өлешендҽге 9 пунктында каралган очракта, җирлек Советы 

депутаты вҽкалҽтлҽре җирлек Советы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган 

көннҽн туктатыла. 

6. Җирлек Советы депутаты вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта, 

депутатка өстҽмҽ сайлаулар федераль закон, Татарстан Республикасы Сайлау 

кодексы нигезендҽ билгелҽнҽ. 

IV бҥлек. ҖИРЛЕК БАШЛЫГЫ 

40 Статья. Җирлек Башлыгы-җирлекнең югары вазыйфаи заты 

1. Җирлек Башлыгы җирлекнең иң югары вазыйфаи заты булып тора. 

2. Җирлек Башлыгы җирлек Советы тарафыннан сайлана һҽм аның рҽисе булып 

тора. 

3. Җирлек Башлыгының рҽсми исеме - Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының "Азнакай шҽһҽре" муниципаль берҽмлеге башлыгы (шҽһҽр 

җирлеге Башлыгы). 

4. Җирлек Башлыгы үз вазыйфасы буенча Азнакай муниципаль районы Советы 

депутаты булып тора. 

5. Төшереп калдырылды. - Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары. 

41 Статья. Җирлек Башлыгын сайлау тҽртибе 

1. Ҽгҽр җирлек Советы тавыш бирүнең башка тҽртибен билгелҽмҽсҽ, җирлек 

Советы яңа сайланган а җирлек Советының беренче утырышында ачык тавыш 

бирү юлы белҽн сайлана. 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы карары 

редакциясендҽ) 



Җирлек Башлыгын сайлау җирлек Советы депутатлары тҽкъдим иткҽн кандидатлар 

арасыннан, шул исҽптҽн җирлектҽ яшҽүчелҽр, җҽмҽгать берлҽшмҽлҽре, Татарстан 

Республикасы Президенты тҽкъдимнҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Җирлек Советы депутаты, ҽгҽр аны сайлау өчен җирлек Советы депутатларының 

билгелҽнгҽн саныннан яртысыннан артыграгы тавыш бирсҽ, сайланган җирлек 

Башлыгы булып санала. 

3. Сайланганнан соң җирлек Башлыгы  ант бирҽ: 

“Муниципаль берҽмлек башлыгы вазыйфасына керешкҽндҽ, миңа муниципаль 

берҽмлек Уставы тарафыннан бирелгҽн үз вҽкалҽтлҽремне гамҽлгҽ ашырганда, 

безнең муниципаль берҽмлек өчен хҽзерге һҽм килҽчҽк буыннар алдында 

җаваплылык тоеп, Россия Федерациясе Конституциясен, федераль законнарны, 

Татарстан Республикасы Конституциясен һҽм Татарстан Республикасы 

законнарын, муниципаль берҽмлек Уставын катгый үтҽргҽ, муниципаль берҽмлек 

халкының хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен хөрмҽт итҽргҽ, муниципаль 

берҽмлек халкының хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен сакларга һҽм 

якларга, тарихи традициялҽрне хөрмҽтлҽп, гражданнарның үзара килешүенҽ һҽм 

икътисадый потенциалын арттыруга омтылырга  муниципаль берҽмлекнең чҽчҽк 

атуы һҽм анда яшҽүчелҽрнең барысы өчен дҽ үз вазифаларымны намус белҽн 

башкарырга ант итҽм". 

42 Статья. Җирлек Башлыгы статусы 

1. Җирлек Башлыгы даими нигездҽ эшли. 

2. Азнакай муниципаль район Советында даими нигездҽ эшлҽүче җирлек Башлыгы 

вазыйфасына сайланган очракта, ул җирлек Башлыгының азат ителмҽгҽн нигездҽ 

вҽкалҽтлҽрен башкара. 

3. Федераль закон һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ җирлек Башлыгы  эшчҽнлеге җирлек 

халкына һҽм җирлек советына буйсына һҽм аның алдында хисап тота. 

4. Җирлек Башлыгы елга бер тапкыр җирлек Советы алдында үз эшчҽнлегенең 

нҽтиҗҽлҽре, шул исҽптҽн җирлек Советы куйган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү турында 

хисап тота. 

5. Җирлек Башлыгы «Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 2008 елның 25 

декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законда, «Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче 

затлар һҽм башка затларның чыгымнары керемнҽренҽ туры килүне тикшереп тору 

турында» 2012 елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль законда, «Аерым 

категория затларына Россия Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил 

банкларында счетлар (кертемнҽр) ачуны һҽм булдыруны, акчалар һҽм кыйммҽтле 

ҽйберлҽр саклауны, чит ил финанс коралларына ия булуны һҽм (яисҽ) алардан 

файдалануны тыю турында» 2013 елның 07 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль 



законда билгелҽнгҽн чиклҽмҽлҽрне, тыюларны сакларга, бурычларны үтҽргҽ тиеш 

(5 өлеш Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы 

карары редакциясендҽ) 

43 Статья. Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре 

Җирлек Башлыгы: 

1) шҽһҽр җирлеген башка муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары, 

дҽүлҽт хакимияте органнары, гражданнар һҽм оешмалар белҽн мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ 

тҽкъдим итҽ, ышаныч кҽгазеннҽн башка җирлек исеменнҽн эш итҽ; 

2) җирлек Советы эшен оештыра, җирлек Советы утырышларын чакыра һҽм аларга 

рҽислек итҽ; 

3) ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирлек Советы кабул иткҽн норматив 

хокукый актларга имза сала һҽм халыкка җиткерҽ; 

4) җирлек Советы эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча үз вҽкалҽтлҽре 

чиклҽрендҽ хокукый актлар чыгара; 

5) җирлек Советына үз эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлҽре турында еллык отчет тҽкъдим 

итҽ; 

6) җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн контракт төзи; 

7) җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда 

туктатылган көннҽн соң, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, җирлек Башкарма комитетының 

яңа җитҽкчесе билгелҽнгҽнче җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасары 

итеп билгелҽнҽ һҽм вазифадан азат итҽ; 

8) җирлек Советы эшендҽ хҽбҽрдарлык һҽм җҽмҽгатьчелек фикерен исҽпкҽ алуны 

тҽэмин итү буенча чаралар күрҽ; 

9) гражданнарны кабул итүне, аларның мөрҽҗҽгатьлҽрен, гаризаларын һҽм 

шикаятьлҽрен карауны оештыра; 

10) җирлек Советы утырышларының беркетмҽлҽрен имзалый; 

11) җирлек Советы аппараты эше белҽн җитҽкчелек итҽ; 

12) җирлек Советының контроль вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны координацияли; 

13) җирлек Советы эшчҽнлеген тҽэмин итү һҽм карап тоту өчен җирлек 

бюджетында каралган чыгымнар буенча акча бүлүче булып тора; 

14) гражданнарның турыдан-туры ихтыяр белдерүлҽре юлы белҽн кабул ителгҽн 

карарны тормышка ашыру буенча җирлек советының хокукый акты кабул итүне 

законнар һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ оештыра; 



15) җирле үзидарҽ органнарының федераль башкарма хакимият органнарының 

территориаль органнары, башка федераль органнар, Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимияте органнары белҽн җирлек территориясендҽ эшлҽүче үзара кирҽкле 

хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҽ; 

16) җирлек исеменнҽн икътисадый һҽм социаль-мҽдҽни өлкҽлҽрдҽ хезмҽттҽшлек 

турында дҽүлҽт хакимияте органнары, башка муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле 

үзидарҽ органнары белҽн килешүлҽр, Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте 

органнары белҽн үзара хезмҽттҽшлек итү һҽм эшчҽнлекне координациялҽү турында 

килешүлҽр төзи; 

17) бюджетның агымдагы үтҽлешен контрольдҽ тота; 

18) җирле үзидарҽ органнары тарафыннан җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне һҽм 

җирле үзидарҽ органнарына федераль законнар һҽм Россия Федерациясе субъекты 

законнары белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны 

тҽэмин итҽ; 

19) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белҽн җирлек 

башлыклары карамагына кертелгҽн башка вҽкалҽтлҽрне, шулай ук ҽлеге Устав, 

җирлек Советы карарлары белҽн җирлек башлыгы компетенциясенҽ караган башка 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

Җирлек Башлыгы булмаган һҽм (яки) үз вҽкалҽтлҽрен үтҽү мөмкинлеге булмаган 

очракта,  бу вазыйфалар җирлек Советы карары буенча җирлек Советы 

депутатларының берсенҽ йөклҽнергҽ мөмкин. 

44 Статья. Җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату 

1. Җирлек Башлыгының вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатыла: 

1) вафат булганда; 

2) үз телҽге белҽн отставкага китү; 

3) "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 74.1 

статьясы нигезендҽ отставкага җибҽрү; 

4) "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 74 

статьясы нигезендҽ вазыйфасыннан читлҽштерү; 

5) суд тарафыннан эш башкарырыга мөмкинлеге чиклҽнгҽн яисҽ  эшкҽ 

башкарырыга сҽлҽтсез дип тану; 

6) суд тарафыннан вафат булган дип танылу; 



7) суд тарафыннан чыгарылган  гаеплҽү карарының законлы көченҽ керүе; 

8) даими яшҽү урынына Россия Федерациясеннҽн читкҽ китү; 

9) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дҽүлҽтенең - Россия 

Федерациясе халыкара килешүендҽ катнашучы гражданлыгы туктатылу, аның 

нигезендҽ чит ил гражданы җирле үзидарҽ органнарына сайланырга хокуклы , 

Россия Федерациясе гражданинының чит ил дҽүлҽте территориясендҽ даими яшҽү 

хокукын раслаучы башка документ алу яисҽ анда яшҽүгҽ рөхсҽт алу яки, Россия 

Федерациясенең халыкара килешүендҽ катнашмаган, аның нигезендҽ, чит дҽүлҽт 

гражданлыгына ия Россия Федерациясе гражданы җирле үзидарҽ органнарына 

сайланырга хокуклы 

10) сайлаучылар тарафыннан чакыртып алынганда; 

11) сҽламҽтлеге буенча суд билгелҽгҽн тҽртиптҽ җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыра алмау; 

12) үз көчен югалтты. - Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары; 

13) "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 13 

статьясы нигезендҽ, шулай ук җирлек бетерелгҽн очракта, җирлекне үзгҽртеп кору; 

14) шҽһҽр округы белҽн берлҽшүгҽ бҽйле рҽвештҽ муниципаль берҽмлек статусын 

югалткан; 

15) муниципаль берҽмлек чиклҽрен үзгҽртүгҽ яки авыл җирлеген шҽһҽр округы 

белҽн берлҽштерүгҽ бҽйле рҽвештҽ  җирлектҽге сайлаучыларның саны 25 

проценттан күбрҽк артып киткҽндҽ. 

16) "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн 

билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽмҽү. 

(16 пункт Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары белҽн кертелгҽн) 

2. Ҽлеге статьяның 1 өлешендҽге 1 - 11 пунктларында күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча 

җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылган очракта, җирлекнең 

яңа башлыгын сайлау җирлек Советының якындагы утырышында гамҽлгҽ 

ашырыла. 

3. Ҽгҽр җирлек Башлыгы вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда алты айдан да ким 

булмаган вакыт эчендҽ туктатылса, җирлек Советы карары буенча яңа башлык 

сайлау үткҽрелергҽ мөмкин. 

 



V бҥлек.  ҖИРЛЕК БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

45 Статья. Җирлек Башкарма комитеты-җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру 

органы 

1. Җирлек  Башкарма комитеты җирлекнең башкарма-боеру органы булып тора. 

2. Җирлек Башкарма комитетының рҽсми исеме - "Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты". 

3. Җирлек Башкарма комитеты җирлек Советына, җирлек Башлыгына һҽм җирлек 

халкына буйсына һҽм аның алдында хисап тота. 

4. Җирлекнең Башкарма комитетының үз мөһере, исеме язылган бланклары була . 

5. Җирлек Башкарма комитеты эшчҽнлеген тҽэмин итү чыгымнары җирлек 

бюджетында Россия Федерациясе бюджетлары чыгымнары классификациясе 

нигезендҽ аерым юл белҽн карала. 

 46 Статья . Җирлек Башкарма комитеты структурасы 

1. Башкарма комитет структурасы Башкарма комитет җитҽкчесе тҽкъдиме буенча 

җирлек Советы тарафыннан раслана. 

2. Җирлек Башкарма комитеты структурасына Башкарма комитет җитҽкчесе, аның 

урынбасары, Башкарма комитетның башка вазыйфаи затлары һҽм (яки) тармак 

(функциональ) органнары керҽ. 

47 Статья. Башкарма комитет вҽкалҽтлҽре 

1. Җирлек Башкарма комитеты: 

1) планлаштыру, бюджет, финанслар һҽм исҽпкҽ алу өлкҽсендҽ: 

-җирлек бюджеты проектын, җирлекнең комплекслы социаль-икътисади үсеше 

планнары һҽм программалары проектларын эшли; 

- җирлек бюджетының үтҽлешен тҽэмин итҽ, җирлекнең комплекслы социаль-

икътисади үсеше программаларының һҽм планнарының үтҽлешен оештыра; 

- җирлек бюджетының үтҽлеше турында хисап, җирлекнең комплекслы социаль-

икътисади үсеш программаларының һҽм планнарының үтҽлеше турында хисап 

ҽзерли; 

- җирлекнең икътисад һҽм социаль өлкҽ торышын характерлаучы статистик 

күрсҽткечлҽр җыюны оештыра һҽм күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны закон белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт хакимияте органнарына тҽкъдим итҽ; 



2) муниципаль милек белҽн идарҽ итү өлкҽсендҽ, җирлек территориясендҽ 

предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн үзара мөнҽсҽбҽтлҽр 

өлкҽсендҽ: 

- җирлекнең муниципаль милкендҽ булган милек белҽн идарҽ итҽ, муниципаль 

милек объектларын булдыру, сатып алу, файдалану, эш белҽн тҽэмин итү һҽм 

арендалау буенча мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽ; 

- җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн очракларда, җирлек Советының 

килештерүенҽ (раславына) муниципаль милекне тартып алу, шул исҽптҽн аны 

хосусыйлаштыру турында тҽкъдимнҽр ҽзерли һҽм кертҽ; 

- муниципаль милектҽ булмаган предприятиелҽр, оешмалар белҽн җирлекнең 

икътисадый һҽм социаль үсешендҽ хезмҽттҽшлек турында килешүлҽр төзи; җирлек 

территориясендҽ халыкка хезмҽт күрсҽтү өлкҽсендҽ төрле милек формасындагы 

предприятиелҽр төзүгҽ ярдҽм итҽ; 

- җирлек Советы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ муниципаль 

предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр төзи, аларның эшчҽнлек шартларын һҽм 

тҽртибен билгели, аларның уставларын раслый, муниципаль казна 

учреждениелҽрен финанслауны тҽэмин итҽ, муниципаль казна учреждениелҽрен 

һҽм предприятиелҽрне үзгҽртеп кору һҽм бетерү мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҽ, контракт 

нигезендҽ билгели һҽм аларның җитҽкчелҽрен эштҽн азат итҽ; 

-муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне 

сатып алуны гамҽлгҽ ашыра, җирлекнең төзеклҽндерү, халыкка коммуналь хезмҽт 

күрсҽтү, социаль инфраструктура объектларын төзү һҽм ремонтлау, продукция 

җитештерү, халыкның көнкүреш һҽм социаль-мҽдҽни ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерү өчен кирҽкле хезмҽтлҽр күрсҽтү, моның өчен җирлекнең матди 

һҽм финанс чараларын кулланып башка эшлҽр башкаруга заказ бирүче булып тора; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2014 елның 12 августындагы 138-40 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

- җирлек административ участогында полиция участок уполномоченные 

вазыйфасын билҽгҽн хезмҽткҽргҽ хезмҽт күрсҽтү өчен бүлмҽлҽр бирҽ; 

(абзац Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары белҽн кертелгҽн) 

- 2017 елның 1 гыйнварына кадҽр полиция участок вҽкалҽтле вҽкиле вазыйфасын 

билҽүче хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына хезмҽткҽр тарафыннан ҽлеге 

вазыйфаны үтҽү чорында торак урыны тҽкъдим итҽ; 

(абзац Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 N 82-23 карары белҽн кертелгҽн) 

3) территориаль планлаштыру, җирдҽн һҽм башка табигый ресурслардан 

файдалану, ҽйлҽнҽ-тирҽлекне саклау өлкҽсендҽ: 



- җирлекнең генераль планы проектын һҽм башка шҽһҽр төзелеше документлары 

проектларын ҽзерли һҽм җирлек Советына раслауга кертҽ, аларның тормышка 

ашырылуын тҽэмин итҽ; 

- төзелешкҽ (Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексында, башка федераль 

законнарда каралган очраклардан тыш), җирлек территориясендҽ урнашкан 

капиталь төзелеш объектларын төзегҽндҽ, реконструкциялҽгҽндҽ объектларны 

файдалануга тапшыруга рөхсҽт бирҽ; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

- муниципаль милектҽ булган җирлҽрне рациональ файдалану һҽм саклауны 

планлаштыру һҽм оештыруны гамҽлгҽ ашыра; 

- җирлеклҽрнең шҽһҽр төзелешен проектлауның җирле нормативларын раслый, 

җирлҽрне тартып ала, шул исҽптҽн авыл җирлеге чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен 

муниципаль ихтыяҗлар өчен сатып алу юлы белҽн резервлаштыра; 

- җирлек җирлҽрен файдалануны контрольдҽ тота; 

- халыкка экологик хҽл турында хҽбҽр итҽ, тиешле органнарга предприятиелҽр, 

учреждениелҽр, оешмаларның ҽйлҽнҽ-тирҽгҽ куркыныч тудыручы, табигатьтҽн 

файдалану турындагы законнарны бозучы гамҽллҽре турында хҽбҽр итҽ; 

- җирлек территориясендҽ дҽвалау-савыктыру урыннарын һҽм курортларын 

булдыра, аларны үстерүне һҽм саклауны тҽэмин итҽ, шулай ук җирле ҽһҽмияттҽге 

махсус сакланыла торган табигать территориялҽрен куллану һҽм саклау өлкҽсендҽ 

муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыра; 

4) төзелеш, транспорт һҽм элемтҽ өлкҽсендҽ: 

- муниципаль торак фондын төзүне һҽм тотуны оештыра, аның исҽбен алып бара, 

җирлек территориясендҽ торак төзелеше өчен шартлар тудыруны тҽэмин итҽ; 

- социаль наем шартнамҽлҽре буенча бирелҽ торган торак урыннарына мохтаҗ 

гражданнарны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ исҽпкҽ алып бара; 

- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ торак биналарны торак булмаган биналарга күчерү турында 

карарлар кабул итҽ, торак биналарны үзгҽртеп кору һҽм үзгҽртеп планлаштыруны 

килештерҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль торак фондының торак урыннарын 

яшҽү өчен яраксыз дип таный; 

- җирлектҽ яшҽүче һҽм аз керемле гражданнарны торак урыннары белҽн тҽэмин 

итҽ; 



(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

- муниципаль торак фондының кулланылышын һҽм сакланышын, ҽлеге фондның 

торак биналарының билгелҽнгҽн санитар һҽм техник кагыйдҽлҽр һҽм нормаларга, 

законнарның башка талҽплҽренҽ туры килүен контрольдҽ тота; 

- җирлекнең торак пунктлары чиклҽрендҽ гомуми файдаланудагы автомобиль 

юлларын, күперлҽрне һҽм башка транспорт инженерлык корылмаларын, федераль 

һҽм республика ҽһҽмиятендҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларыннан 

тыш, төзүне тҽэмин итҽ; 

- халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтү өчен шартлар тудыра һҽм муниципаль 

транспорт оешмалары булдыру яки халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтү шҽхси һҽм 

башка транспорт предприятиелҽре һҽм оешмаларын килешү башлангычларында 

җҽлеп итү юлы белҽн җирлек чиклҽрендҽ халыкка транспорт хезмҽте күрсҽтүне 

оештыруны тҽэмин итҽ; 

- җирлек территориясендҽ эшлҽүче маршрутлар, хҽрҽкҽт графиклары, җҽмҽгать 

транспорты тукталышлары урыннарын раслый һҽм (яки) килештерҽ; 

- җҽмҽгать транспорты тукталышлары өчен билгелҽнгҽн урыннарны 

төзеклҽндерүне тҽэмин итҽ; 

- халыкны элемтҽ хезмҽте белҽн тҽэмин итү өчен шартлар булдыруны тҽэмин итҽ; 

5) халыкка торак-коммуналь, көнкүреш, сҽүдҽ һҽм башка хезмҽт күрсҽтү 

өлкҽсендҽ: 

- җирлек чиклҽрендҽ халыкны электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин итүне, 

халыкны ягулык белҽн тҽэмин итүне, Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ оештыра; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

- халыкны җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ һҽм көнкүреш хезмҽте күрсҽтү хезмҽтлҽре 

белҽн тҽэмин итү өчен шартлар тудыра; базар һҽм ярминкҽлҽр оештыра; 

- халыкка китапханҽ хезмҽте күрсҽтүне оештыра; 

- халыкның ялын оештыру һҽм мҽдҽният оешмалары хезмҽте белҽн тҽэмин итү 

өчен шартлар тудыра; 

- җирлек территориясендҽ физик культура һҽм массакүлҽм спорт үсеше өчен 

шартлар тудыра, җирлекнең рҽсми физкультура-сҽламҽтлҽндерү һҽм спорт 

чаралары үткҽрүне оештыра; 



- җирлек халкының күплҽп ял итүе һҽм халык күплҽп ял итҽ торган урыннарны 

төзеклҽндерүне оештыру өчен шартлар тудыра, шул исҽптҽн гражданнарның 

гомуми кулланылыштагы су объектларына һҽм аларның яр буе полосаларына 

ирекле үтеп керүен тҽэмин итҽ; 

- ритуаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыра һҽм күмү урыннарын карап тотуны тҽэмин 

итҽ; 

- "Җылылык белҽн тҽэмин итү турында”  Федераль законда каралган җылылык 

белҽн тҽэмин итүне оештыру вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра; 

(абзац Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары белҽн кертелгҽн) 

- су белҽн тҽэмин итү һҽм ташландык суларны агызу өлкҽсендҽ "Су белҽн тҽэмин 

итү һҽм ташландык суларны агызу турында" Федераль законда каралган 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

(абзац Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары белҽн кертелгҽн) 

 (абзац введен Решением Азнакаевского горсовета от 06.12.2012 N 82-23) 

6) төзеклҽндерү өлкҽсендҽ: 

- көнкүреш калдыклары һҽм чүп-чар җыюны һҽм чыгаруны оештыра; 

- җирлек территориясен төзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен, шул исҽптҽн  биналарны 

(торак йортларны да кертеп), корылмаларны һҽм җир кишҽрлеклҽренең тышкы 

кыяфҽтен, биналарның һҽм корылмаларның алгы якларын һҽм коймаларын  

төзеклҽндерү буенча эшлҽр исемлеген һҽм аларны башкару вакытын  билгели 

торган кагыйдҽлҽр раслый; бина милекчелҽренең (алардагы биналарның) һҽм 

корылмаларның якын тирҽ территорияне төзеклҽндерүдҽ катнашу тҽртибен 

билгели;җ ирлек территориясен төзеклҽндерүне (урамнарны яктырту, территорияне 

яшеллҽндерү, урам исемнҽре һҽм йортлар номерлары белҽн күрсҽткечлҽр 

урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыру һҽм карап тотуны да 

кертеп), шулай ук җирлекнең торак пунктлары чиклҽрендҽ урнашкан махсус 

сакланычы табигать территориялҽре урманнарын, урманнарны куллану, саклау, 

яңадан торгызу эшен оештыра; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

- йортларның нумерациясен билгели, урамнарны яктыртуны һҽм урам исемнҽре 

һҽм йортларның номерлары белҽн күрсҽткечлҽр урнаштыруны оештыра; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 



7) гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен саклау, законлылыкны тҽэмин итү, 

халыкны һҽм территорияне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау өлкҽсендҽ: 

- җирлек территориясендҽ законнарның, дҽүлҽт хакимияте һҽм җирле үзидарҽ 

органнарының актларының үтҽлешен, гражданнарның хокукларын һҽм иреклҽрен 

саклауны тҽэмин итҽ; 

- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, шул исҽптҽн судта яки арбитраж судта, җирле үзидарҽ 

хокукларын бозучы дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм дҽүлҽт вазыйфаи затлары, 

предприятиелҽр, учреждениелҽр, оешмалар актларына шикаять бирҽ; 

- җирлек чиклҽрендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтүдҽ һҽм бетерүдҽ катнаша; 

- җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ беренчел янгын куркынычсызлыгы 

чараларын үткҽрүне тҽэмин итҽ; 

- территориаль саклау һҽм гражданнар оборонасы, халыкны һҽм җирлек 

территориясен табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау 

чараларын оештыра һҽм тҽэмин итҽ; гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерү өчен җирле 

резервлар финанс һҽм матди ресурслар булдыруны тҽэмин итҽ; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

- үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ халыкка гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр барлыкка килү куркынычы яки барлыкка килү турында үз вакытында хҽбҽр 

итүне  тҽэмин итҽ; 

- җирлек территориясендҽ авария-коткару хезмҽтлҽре һҽм (яки) авария-коткару 

формированиелҽренең эшчҽнлеген оештыра, тҽэмин итҽ; 

- җирлек территориясендҽ авария-коткару хезмҽтлҽре һҽм (яки) авария-коткару 

формированиелҽренең эшчҽнлеген оештыра, тҽэмин итҽ; 

- җирлек территориясендҽ урнашкан муниципаль предприятиелҽр һҽм 

учреждениелҽрне мобилизацион ҽзерлҽү буенча чараларны оештыра һҽм тҽэмин 

итҽ; 

- кешелҽрнең су объектларында куркынычсызлыгын тҽэмин итү, аларның 

тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклау буенча чараларны тормышка ашыруны тҽэмин 

итҽ; 

- җирлек халкын ял иттерүне оештыру, мҽдҽният оешмалары хезмҽте белҽн тҽэмин 

итү өчен шартлар тудыра; 

- опека һҽм попечительлек буенча эшчҽнлекне тормышка ашыруда катнаша; 



- муниципаль сайлаулар, җирле референдум ҽзерлҽү һҽм үткҽрүне, җирлек Советы 

депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирүне, җирлек чиклҽрен үзгҽртү, 

җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирүне оештыру һҽм матди-

техник тҽэмин итүне гамҽлгҽ ашыра; 

- җыелышлар, митинглар, демонстрациялҽр һҽм пикетлар үткҽрү, спорт, тамаша 

һҽм башка массакүлҽм җҽмҽгать чараларын оештыру белҽн бҽйле законнарда 

каралган чараларны гамҽлгҽ ашыра; 

- җирлек милкендҽ булган мҽдҽни мирас объектларын (тарихи һҽм мҽдҽни 

һҽйкҽллҽрне) саклауны, куллануны һҽм популярлаштыруны, җирлек 

территориясендҽ урнашкан җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас 

объектларын (тарихи һҽм мҽдҽни һҽйкҽллҽрне) саклауны оештыра; 

(абзац Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары белҽн кертелгҽн) 

- җирлек чиклҽрендҽ коррупциягҽ каршы көрҽш чараларын гамҽлгҽ ашыра; 

(абзац Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары белҽн кертелгҽн) 

8) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн җирле үзидарҽ 

органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен үтҽү өлкҽсендҽ: 

- федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ җирлек 

җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыра; 

- дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен бирелгҽн матди һҽм финанс 

чараларының исҽбен алып бара һҽм тиешле куллануны тҽэмин итҽ; 

- федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру турында хисап 

тапшыра; 

- җирлек Советы карарлары нигезендҽ үзлҽренҽ тапшырылган аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен җирлек җирле үзидарҽ органнары карамагында 

булган матди ресурслардан һҽм финанс чараларыннан өстҽмҽ файдалануны тҽэмин 

итҽ; 

9) энергия белҽн тҽэмин итү һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру өлкҽсендҽ: 

- энергияне саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру өлкҽсендҽге 

программаларны гамҽлгҽ ашыра; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 



- җирлек чиклҽрендҽ муниципаль торак фонды булган күп фатирлы йортларны 

энергетик тикшерүне оештыра; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

- энергияне саклау һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру турында законнарда 

каралган башка чаралар үткҽрүне оештыра; 

10) башка вҽкалҽтлҽр: 

- муниципаль хезмҽтлҽр реестрын формалаштыру һҽм алып бару тҽртибен билгели; 

- җирлекнең архив фондларын формалаштыруны тҽэмин итҽ; 

- федераль законнар нигезендҽ халыкара һҽм тышкы икътисадый элемтҽлҽрне үз 

вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашыра; 

- гражданнарны җирлек өчен социаль ҽһҽмияткҽ ия булган эшлҽрне (шул исҽптҽн 

дежур торуларны) ирекле рҽвештҽ башкаруга җҽлеп итү турында карар кабул итҽ 

һҽм аларны үткҽрүне оештыра; 

- җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларына 

карата юл эшчҽнлеге һҽм аларда юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү, шул исҽптҽн 

парковкалар (парковка урыннары) булдыру һҽм эшлҽвен тҽэмин итү, җирлекнең 

торак пунктлары чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының 

сакланышын муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру, шулай ук автомобиль 

юлларын куллану һҽм юл эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру өлкҽсендҽ Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру; 

- терроризм һҽм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук җирлек чиклҽрендҽ 

терроризм һҽм экстремизм күренешлҽре нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерүдҽ һҽм 

(яки) бетерүдҽ катнаша; 

- җирле традицион халык сҽнгатен үстерү өчен шартлар тудыра, җирлектҽ халык 

сҽнгатен саклап калуда, торгызуда һҽм үстерүдҽ катнаша; 

- авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгҽ ярдҽм итҽ, кече һҽм урта эшмҽкҽрлекне 

үстерү өчен шартлар тудыра; 

- җирлектҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча чаралар оештыра һҽм 

тормышка ашыра; 

- Россия Федерациясенең су законнары, су объектлары милекчесе вҽкалҽтлҽре 

чиклҽрендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ гамҽлгҽ ашыра, аларны куллануны чиклҽү 

турында халыкка хҽбҽр итҽ; 

- муниципаль урман контролен гамҽлгҽ ашыра; 



- җҽмҽгать тҽртибен саклау буенча халыкның ирекле формированиелҽренең 

эшчҽнлеге өчен шартлар тудыра; 

- "Коммерцияле булмаган оешмалар турында "1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ 

номерлы Федераль законның 31.1 һҽм 31.3 статьяларында билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр 

чиклҽрендҽ социаль юнҽлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдҽм күрсҽтҽ; 

- муниципаль лотереялҽрне уздыруга муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыра; 

- махсус икътисадый зона территориясендҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ 

ашыра; 

- җирлек ихтыяҗлары өчен ясалма җир кишҽрлеклҽре булдыру өчен кирҽкле 

эшлҽрнең үтҽлешен тҽэмин итҽ, федераль закон нигезендҽ ясалма җир кишҽрлеге 

төзү турында килешү төзү хокукына ачык аукцион үткҽрҽ; 

- җирлектҽ нотариус булмаган очракта, законнарда каралган нотариаль гамҽллҽр 

кыла; 

- абзац бетерелгҽн. - Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-

31 номерлы карары; 

- җирлек территориясендҽ җирле милли-мҽдҽни автономиялҽр хокукларын гамҽлгҽ 

ашыру белҽн бҽйле эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру өчен шартлар тудыра; 

-Россия Федерациясе халыкларының милли-мҽдҽни үсешенҽ һҽм җирлек 

территориясендҽ миллҽтара мөнҽсҽбҽтлҽр өлкҽсендҽ чараларны тормышка 

ашыруга булышлык күрсҽтҽ; 

- муниципаль янгын сагы булдыра; 

- туризмны үстерү өчен шартлар тудыра; 

- кеше хокукларын тҽэмин итүгҽ җҽмҽгать контролен гамҽлгҽ ашыручы һҽм 

мҽҗбүри тоту урыннарында булган затларга ярдҽм күрсҽтүче иҗтимагый күзҽтү 

комиссиялҽренҽ ярдҽм күрсҽтҽ; 

(абзац Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары белҽн кертелгҽн) 

- инвалидларның иҗтимагый берлҽшмҽлҽренҽ, шулай ук "Россия Федерациясендҽ 

инвалидларны социаль яклау турында" 1995 елның 24 ноябрендҽге 181-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендҽ инвалидларның бөтенроссия иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽре оештырган оешмаларга ярдҽм күрсҽтҽ. 

(абзац Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары белҽн кертелгҽн) 

3. Авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруга 

вҽкалҽтле орган булып тора. 



Җирлек Башкарма комитетының муниципаль контроль өлкҽсендҽ вҽкалҽтлҽренҽ 

түбҽндҽгелҽр керҽ: 

1) җирлек территориясендҽ муниципаль контроль оештыру һҽм тормышка ашыру; 

2) җирле үзидарҽ органнарына бирелгҽн региональ дҽүлҽт контролен 

(күзҽтчелеген) оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру; 

3) эшчҽнлекнең тиешле өлкҽлҽрендҽ муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыруның 

административ регламентларын эшлҽү. 

Күрсҽтелгҽн административ регламентларны эшлҽү һҽм кабул итү Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ 

ашырыла; 

4) эшчҽнлекнең тиешле өлкҽлҽрендҽ муниципаль контроль нҽтиҗҽлелегенең 

мониторингын оештыру һҽм үткҽрү, аны уздыру күрсҽткечлҽре һҽм методикасы 

Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан раслана; 

5) федераль законнарда, законнарда һҽм Татарстан Республикасының башка 

норматив хокукый актларында каралган башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру. 

Муниципаль контрольне турыдан-туры гамҽлгҽ ашыру буенча функциялҽр, 

мондый органнарның статусын билгелҽүче хокукый актлар нигезендҽ, җирлек 

башкарма комитеты органнарына йөклҽнергҽ мөмкин. 

Муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашыру, юридик затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне 

тикшерүне оештыру һҽм үткҽрү белҽн бҽйле мөнҽсҽбҽтлҽргҽ карата "Дҽүлҽт 

контролен (күзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда юридик 

затларның һҽм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында" 2008 

елның 26 декабрендҽге 294-ФЗ номерлы Федераль закон нигезлҽмҽлҽре кулланыла. 

(3 өлеш Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы 

карары редакциясендҽ) 

48 Статья. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе 

1. Җирлек Башкарма комитетын җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе җитҽкли. 

2. Авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе ҽлеге вазыйфага контракт буенча 

билгелҽнҽ торган җирле үзидарҽнең вазыйфаи заты булып тора. 

3. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе үз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ башкара. 

4. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе укытучылык, фҽнни һҽм башка иҗади 

эшчҽнлектҽн тыш, эшмҽкҽрлек, шулай ук башка түлҽүле эшчҽнлек белҽн 

шөгыльлҽнҽ алмый. Шул ук вакытта укытучылык, фҽнни һҽм башка иҗади 

эшчҽнлек чит иллҽр акчалары хисабына, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил 



гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар, ҽгҽр дҽ башкасы Россия 

Федерациясенең халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе законнары белҽн 

каралмаган булса, шөгылльлҽнҽ алмый. 

5. Аерым оештыру-боеру функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен җирлек Башкарма 

комитеты җитҽкчесе урынбасары бар. Башкарма комитет җитҽкчесе үз 

вазыйфаларын үти алмаган очракта (авырган яки ял иткҽн вакытта)  ул шулай ук 

җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра ала. 

6. Башкарма комитет җитҽкчесе "Коррупциягҽ каршы көрҽш турында" 2008 елның 

25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм башка федераль законнар 

белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне,тыюларны, бурычларны үтҽргҽ тиеш. 

49 Статья. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесен билгелҽҥ тҽртибе 

1. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесен билгелҽү конкурс нигезендҽ үткҽрелҽ. 

Конкурс шартлары, аны үткҽрү датасы, вакыты һҽм урыны турында мҽгълүматлар, 

контракт проекты конкурс уздырылган көнгҽ кадҽр 20 көннҽн дҽ соңга калмыйча 

массакүлҽм мҽгълүмат чараларында басылып чыгарга тиеш. 

2. Конкурс үткҽрү өчен конкурс комиссиясе төзелҽ. Конкурс комиссиясе 

ҽгъзаларының гомуми саны җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ. Конкурс 

комиссиясе ҽгъзалары җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ. 

3. Конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча конкурс комиссиясе тҽкъдим иткҽн кандидатлар 

арасыннан җирлек башкарма комитеты җитҽкчесе  билгелҽнҽ. 

4. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе өчен контракт шартлары җирлек Советы 

тарафыннан раслана. Федераль закон яисҽ Татарстан Республикасы законы белҽн 

җирлекнең җирле үзидарҽ органнарына аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен контрактка 

тапшырган очракта, Татарстан Республикасы законы белҽн билгелҽнгҽн шартлар 

мҽҗбүри тҽртиптҽ кертелҽ. 

5.  Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн килешү җирлек Башлыгы 

тарафыннан төзелҽ. 

50 Статья. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре вакыты 

1. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн килешү Башкарма комитет 

җитҽкчесе вазыйфасына  билгелҽү турында карар кабул иткҽн җирлек Советының 

вҽкалҽтлҽре срогы белҽн төзелҽ һҽм 5 (биш) ел тҽшкил итҽ. 

2. Җирлек Советының вҽкалҽтлҽре срогы чыккач, җирлек Башкарма комитеты 

җитҽкчесе билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирлек Башкарма комитетының яңа җитҽкчесе 

билгелҽнгҽнче үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруын дҽвам итҽ. 



 51 Статья. Башкарма комитет җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре 

Башкарма комитет җитҽкчесе: 

1) җирлек Башкарма комитетының шҽхси идарҽ итү принципларында эшчҽнлеге 

белҽн җитҽкчелек итҽ һҽм үз компетенциясенҽ кергҽн җирлекнең башкарма 

комитеты тарафыннан вҽкалҽтлҽрен үтҽү өчен шҽхси җаваплылык тота; 

2) җирлекнең Башкарма комитетын җирлек Советы, җирлек Башлыгы, җирлекнең 

башка җирле үзидарҽ органнары һҽм башка муниципаль берҽмлеклҽрнең, дҽүлҽт 

хакимияте органнары, гражданнар һҽм оешмалар белҽн мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ тҽкъдим 

итҽ; 

3) җирлек Советы каравына җирлек бюджеты проектларын һҽм аның үтҽлеше 

турындагы хисапларны тҽкъдим итҽ; 

4) җирлек Советы каравына җирлекнең комплекслы социаль-икътисадый үсеше 

планнары һҽм программалары проектларын һҽм аларның үтҽлеше турында 

хисапларны тҽкъдим итҽ; 

5) җирлек Советына раслауга Башкарма комитет структурасы проектын кертҽ, 

җирлек башлыгы белҽн килештереп, җирлек Башкарма комитетының штат 

расписаниесен раслый; 

6) Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасарын җирлек Башлыгы  язмача килешү 

нигезендҽ  билгели һҽм азат итҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм җирлек 

Башкарма комитетының башка хезмҽткҽрлҽрен вазыйфага билгели һҽм вазыйфадан 

азат итҽ, аларның эшчҽнлеген контрольдҽ тота, аларга карата кызыксындыру һҽм 

дисциплинар җаваплылык чаралары куллана; 

7) расланган бюджет нигезендҽ җирлек акчалары белҽн эш итҽ, җирлекнең банк 

учреждениелҽрендҽ бюджет һҽм башка счетларын ача һҽм яба, судта җирлек 

исеменнҽн җирлеккҽ караган дҽгъвалар буенча җавап бирүче вҽкил буларак чыгыш 

ясый: 

дҽүлҽт органнарының, җирле үзидарҽ органнарының яисҽ ҽлеге органнарның 

вазыйфаи затларының законсыз гамҽллҽре (гамҽл кылмау) нҽтиҗҽсендҽ физик яки 

юридик затка, ведомствога караган эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ, шул исҽптҽн дҽүлҽт 

хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары актларын законга яки башка 

норматив хокукый актка туры килми торган чыгару нҽтиҗҽсендҽ килгҽн зыянны 

каплау турында; 

ведомство буйсынуындагы бюджет учреждениелҽренең акчалата йөклҽмҽлҽре 

буенча финанс органы турында Нигезлҽмҽ нигезендҽ күрсҽтелҽ торган субсидиар 

җаваплылык тҽртибе; 



8) җирлек Башкарма комитеты тарафыннан җирле үзидарҽ органнарына федераль 

законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны гамҽлгҽ ашыра һҽм (яисҽ) тҽэмин итҽ, 

аларның үтҽлеше өчен шҽхси җаваплылык тота; тиешле законнар нигезендҽ һҽм 

аларны  үтҽү максатынан тапшырылган дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга 

бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча хокукый актлар чыгара; 

9) җирлек Башкарма комитеты компетенциясенҽ кертелгҽн җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽлҽр буенча хокукый актлар, шулай ук җирлек Башкарма комитетының эшен 

оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча хокукый актлар бастырып чыгара; 

10) елга бер тапкырдан да ким булмаган яки Җирлек Башлыгы талҽбе буенча 

җирлек Советына үзенең эшчҽнлеге һҽм Башкарма комитет эшчҽнлеге турында 

отчет тапшыра; 

11) халыкка даими рҽвештҽ җирлек Башкарма комитеты эшчҽнлеге турында хҽбҽр 

итҽ,  җирлек Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре тарафыннан гражданнарны кабул 

итүен оештыра, кимендҽ айга бер тапкыр гражданнарны кабул итҽ, гражданнарның 

тҽкъдимнҽрен, гаризаларын һҽм шикаятьлҽрен карый, алар буенча карарлар кабул 

итҽ; 

12) җирлекнең дҽүлҽт һҽм Башка органнарында мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү һҽм 

яклау буенча чаралар күрҽ, җирлек Башкарма комитеты исеменнҽн судка гариза 

бирҽ, ышанычнамҽ бирҽ; 

13) законнар, ҽлеге Устав, җирлек Советы карарлары һҽм төзелгҽн контракт 

нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

52 Статья. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен 

вакытыннан алда туктату 

1. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда 

туктатыла: 

1) вафат булганда; 

2) үз телҽге белҽн отставкага китү; 

3) ҽлеге статьяның 2 өлеше нигезендҽ контрактны өзү; 

4) ҽлеге статьяның 11 өлеше нигезендҽ контрактны өзү; 

5) 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 74 статьясы 

нигезендҽ вазыйфасыннан читлҽштерү; 

6) 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 74.1 статьясы 

нигезендҽ отставкага җибҽрү; 



7) суд тарафыннан вазыйфасын башкаруга сҽлҽтсез яисҽ мөмкинлеклҽре  чиклҽнгҽн  

дип тану; 

8) суд тарафыннан вафат булган дип  яисҽ билгесез югалган дип тану; 

9) суд тарафыннан чыгарылган  гаеплҽү карарының законлы көченҽ керүе; 

10) даими яшҽү урынына Россия Федерациясеннҽн читкҽ китү; 

11) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дҽүлҽтенең - Россия 

Федерациясе халыкара килешүендҽ катнашучы гражданлыгы туктатылу, аның 

нигезендҽ чит ил гражданы җирле үзидарҽ органнарына сайланырга хокуклы , 

Россия Федерациясе гражданинының чит ил дҽүлҽте территориясендҽ даими яшҽү 

хокукын раслаучы башка документ алу яисҽ анда яшҽүгҽ рөхсҽт алу яки, Россия 

Федерациясенең халыкара килешүендҽ катнашмаган, аның нигезендҽ, чит дҽүлҽт 

гражданлыгына ия Россия Федерациясе гражданы җирле үзидарҽ органнарына 

сайланырга хокуклы; 

12) хҽрби хезмҽткҽ чакырылганда яки аны алмаштыра торган альтернатив граждан 

хезмҽтенҽ юлланганда; 

13) җирлекне үзгҽртеп кору, шулай ук җирлек бетерелгҽндҽ; 

14) шҽһҽр округы белҽн берлҽшүгҽ бҽйле рҽвештҽ җирлек статусы югалткан 

очракта; 

15) җирлек чиклҽрен үзгҽртү яки шҽһҽр округы белҽн җирлекнең берлҽшүе 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн сайлаучыларның санын 25 проценттан артыкка 

арттыру. 

2. Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн контракт  ике якның килешүе буенча яки 

гариза нигезендҽ суд тҽртибендҽ өзелергҽ мөмкин: 

1) җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ кагылышлы, шулай ук законнарда 

билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽмҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, җирлек Советы яисҽ җирлек 

Башлыгы контракт шартларын бозуга бҽйле рҽвештҽ; 

2) Татарстан Республикасы Президенты - җирлекнең җирле үзидарҽ органнарына 

федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн тапшырылган 

аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы, шулай ук законнарда 

билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽмҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, контракт шартларын бозуга 

бҽйле; 

3) Башкарма комитет җитҽкчесе - җирле үзидарҽ органнары һҽм (яисҽ) Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары тарафыннан контракт шартлары 

бозылса. 



VI бҥлек. БАШКА ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫ. 

ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫНЫҢ ҤЗАРА ХЕЗМҼТТҼШЛЕГЕ 

55 Статья. Җирлекнең ревизия комиссиясе 

1. Җирлекнең ревизия комиссиясе җирле үзидарҽнең даими эшлҽүче, коллегиаль 

финанс контроле органы булып тора. 

2. Җирлекнең ревизия комиссиясе рҽис һҽм кимендҽ ике ҽгъзадан тора. 

3. Җирлекнең Ревизия комиссиясе рҽисе һҽм ҽгъзалары җирлек Башлыгы, җирлек 

Советы депутатлары тҽкъдиме белҽн 5 елга билгелҽнҽ. 

Җирлекнең Ревизия комиссиясе рҽисе һҽм ҽгъзалары җирлек Советы карары 

буенча ирекле яисҽ ирекле булмаган нигездҽ үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыралар. 

Җирлекнең контроль-хисап органы рҽисе, рҽис урынбасары һҽм аудиторлары 

вазыйфаларына кандидатураларны карау тҽртибе норматив хокукый акт яки 

җирлекнең вҽкиллекле органы регламенты белҽн билгелҽнҽ. 

4. Җирлекнең Ревизия комиссиясе рҽисе һҽм ҽгъзалары булып дҽүлҽт, муниципаль 

идарҽ, дҽүлҽт, муниципаль контроль (аудит), икътисад, финанс, юриспруденция 

өлкҽсендҽ югары белеме һҽм эш тҽҗрибҽсе булган Россия Федерациясе 

гражданнары була ала. Җирлекнең Ревизия комиссиясе рҽисе һҽм ҽгъзалары 

эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле чиклҽүлҽр федераль законнар белҽн 

билгелҽнҽ. 

5. Үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ җирлекнең Ревизия комиссиясе оештыру һҽм 

функциональ мөстҽкыйльлеккҽ ия. 

Җирлекнең ревизия комиссиясе: 

1) җирле бюджет үтҽлешен контрольдҽ тоту; 

2) җирле бюджет проектларына экспертиза; 

3) җирле бюджет үтҽлеше турындагы еллык хисапны  тикшерү; 

4) җирле бюджет акчаларын куллануның законлылыгын, нҽтиҗҽлелеген, шулай ук 

җирле бюджет тарафыннан Россия Федерациясе законнарында каралган башка 

чыганаклардан алына торган чараларны куллануны контрольдҽ тотуны оештыру 

һҽм гамҽлгҽ ашыру; 

5) муниципаль милектҽ булган мөлкҽт белҽн идарҽ итүнең һҽм эш итүнең 

билгелҽнгҽн тҽртибен, шул исҽптҽн интеллектуаль эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре һҽм 

муниципаль берҽмлек карамагында булган индивидуальлҽштерү чараларын үтҽүне 

контрольдҽ тоту; 



6) җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн салым һҽм башка ташламалар, бюджет 

кредитлары бирү нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү, шулай ук муниципаль гарантиялҽр һҽм 

поручительстволар бирү яисҽ башка ысуллар белҽн юридик затлар һҽм шҽхси 

эшкуарлар тарафыннан җирле бюджет акчалары һҽм муниципаль милектҽге мөлкҽт 

исҽбенҽ алына торган килешүлҽр буенча йөклҽмҽлҽрне үтҽүне тҽэмин итү 

законлылыгын бҽялҽү; 

7) муниципаль хокукый актлар проектларына (финанс-икътисадый нигезлҽрнең 

нигезле булуын да кертеп) муниципаль берҽмлекнең чыгым йөклҽмҽлҽренҽ, шулай 

ук муниципаль программаларга кагылышлы өлешендҽ финанс-икътисадый 

экспертиза; 

8) муниципаль берҽмлектҽ бюджет процессын анализлау һҽм аны камиллҽштерүгҽ 

юнҽлдерелгҽн тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү; 

9) җирле бюджет үтҽлеше барышы, үткҽрелгҽн контроль һҽм экспертиза-аналитик 

чаралар нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүмат ҽзерлҽү һҽм муниципаль берҽмлекнең 

вҽкиллекле органына һҽм муниципаль берҽмлек Башлыгына шундый мҽгълүмат 

тапшыру; 

10) үз вҽкҽлҽтлҽре чиклҽрендҽ,коррупциягҽ каршы юнҽлтелгҽн чараларда  катнашу; 

11) тышкы муниципаль финанс тикшерүе өлкҽсендҽ федераль законнарда, Россия 

Федерациясе субъекты законнарында, муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы 

уставында һҽм норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽр. 

6. Җирлекнең Ревизия комиссиясе тарафыннан башкарыла торган тикшерүлҽрнең 

нҽтиҗҽлҽре җирлек Советы утырышында, шулай ук җирлек Советы билгелҽгҽн 

тҽртиптҽ бастырылырга (халыкка хҽбҽр ителергҽ) тиеш. 

7. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары аның талҽбе буенча 

җирлекнең Ревизия комиссиясе компетенциясенҽ караган мҽсьҽлҽлҽр буенча 

кирҽкле мҽгълүмат һҽм документлар тапшырырга тиеш. 

8. Җирлекнең Ревизия комиссиясе үз исеме белҽн рҽсми бланкка ия. 

9. Җирлекнең Ревизия комиссиясе эшчҽнлеген тҽэмин итү чыгымнары җирлек 

бюджетында Россия Федерациясе бюджеты чыгымнары классификациясе 

нигезендҽ аерым юл белҽн карала. 

10. Җирлекнең ревизия комиссиясе үз эшчҽнлеген законнар, ҽлеге Устав һҽм 

җирлекнең Ревизия комиссиясе турындагы Положение нигезендҽ тормышка 

ашыра. 

54 Статья. Җирлек Советы, җирлек Башлыгы, җирлек Башкарма комитеты 

һҽм башка җирле ҥзидарҽ органнарының ҥзара хезмҽттҽшлеге нигезлҽре 



1. Ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр бүленеше нигезендҽ җирлек Советы, 

җирлек башлыгы һҽм җирлекнең башкарма комитеты үз вҽкалҽтлҽрен мөстҽкыйль 

тормышка ашыра. 

2. Җирлек Советы һҽм  җирлек Башкарма комитеты җирлекнең икътисадый һҽм 

социаль үсеше процесслары белҽн нҽтиҗҽле идарҽ итү максатларында законнарда 

билгелҽнгҽн, ҽлеге Устав формалары белҽн үзара хезмҽттҽшлек итҽргҽ тиеш. 

3. Җирлек Советы һҽм җирлек Башкарма комитеты кабул ителгҽн норматив 

хокукый актларны кул куелган көннҽн алып җиде көн эчендҽ җибҽрҽлҽр. 

4. Җирлек Советы, җирлек башлыгы җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесенең, җирлек Башкарма комитетының башка 

вазыйфаи затларының хокукый актларын кабул итү, гамҽлдҽн чыгару яки үзгҽртү 

турындагы тҽкъдим белҽн мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы, шулай ук аларны суд 

тҽртибендҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

5.  Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе җирлек Советына, җирлек Башлыгына 

авыл җирлеге Советының хокукый актларын кабул итү, юкка чыгару, үзгҽртү 

турындагы тҽкъдим белҽн мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы, шулай ук аларны суд 

тҽртибендҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

6. Җирлек Башлыгы җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ җирлек Советының 

эш планнарын һҽм җирлек Советы Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ карар 

проектларын юллый. 

7. Җирлек Советы һҽм аның органнары утырышларында, җирлек Башлыгы үткҽрҽ 

торган утырышларда җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе, аның урынбасары яки 

вҽкалҽтле затлар киңҽш бирү тавышы юлы белҽн катнашырга хокуклы. Язма 

чакыру булса, җирлек Советы утырышларында җирлек Башкарма комитетының 

вазыйфаи затлары катнашырга тиеш. 

8. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе үткҽрҽ торган утырышларда җирлек 

Башлыгы, җирлек Советы депутатлары катнашырга хокуклы. 

9. Җирлек җирле үзидарҽ органнарының үзара эшчҽнлеге тҽртибе җирлекнең 

муниципаль хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 

55 Статья. Җирлек җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара бҽйлҽнеш һҽм 

бҽхҽслҽрне хҽл итҥ нигезлҽре 

Җирлек җирле үзидарҽ органнары арасында аларның вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

мҽсьҽлҽлҽре буенча бҽхҽслҽр килештерү процедураларын үткҽрү юлы белҽн яки 

суд тҽртибендҽ хҽл ителҽ. 

 



VII бҥлек. САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

56 Статья. Җирлекнең сайлау комиссиясе 

1. Җирлекнең сайлау комиссиясе авыл җирлеге Советы тарафыннан федераль 

законнарда, Татарстан Республикасы Сайлау Кодексында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

төзелҽ. 

Җирлекнең сайлау комиссиясе Россия Федерациясе Федераль Җыелмасы Дҽүлҽт 

Думасында, Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында депутат мандатларын 

бүлүгҽ кертелгҽн кандидатлар исемлеген тҽкъдим иткҽн сҽяси партиялҽр нигезендҽ 

формалаштырыла; "Россия Федерациясе Федераль Җыелмасы Дҽүлҽт Думасына 

депутатлар сайлау турында" 2005 елның 18 маендагы 51-ФЗ номерлы Федераль 

законның 82.1 статьясы нигезендҽ депутат мандатлары тапшырылган 

кандидатларның федераль исемлеген күрсҽткҽн сҽяси партиялҽр исемлеге; 

Татарстан Республикасы Сайлау кодексының 97.1 статьясы нигезендҽ депутат 

мандатлары тапшырылган кандидатлар исемлеген күрсҽткҽн сҽяси партиялҽр, 

башка сҽяси партиялҽр һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр тҽкъдимнҽре. 

2. Җирлек Советы кергҽн тҽкъдимнҽр нигезендҽ җирлек сайлау комиссиясе 

ҽгъзаларының гомуми саныннан яртысын билгелҽргҽ тиеш: 

1) "Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дҽүлҽт Думасы депутатларын 

сайлау турында" Федераль законның 82.1 статьясы нигезендҽ депутат мандатлары 

тапшырылган кандидатларның федераль исемлеген, шулай ук кандидатлар 

исемлеклҽрен күрсҽткҽн сҽяси партиялҽр; 

2) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында депутат мандатларын бүлүгҽ рөхсҽт 

ителгҽн кандидатлар исемлеген, шулай ук Татарстан Республикасы Сайлау 

кодексының 97.1 статьясы нигезендҽ депутат мандатлары тапшырылган 

кандидатлар исемлеген күрсҽткҽн сҽяси партиялҽр; 

3) муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органына депутат мандатларын бүлүгҽ 

кертелгҽн кандидатлар исемлеген күрсҽткҽн сайлау берлҽшмҽлҽре. 

3. Җирлек Советы Җирле сайлау комиссиясе ҽгъзаларының гомуми саныннан 

яртысын муниципаль район сайлау комиссиясе, территориаль сайлау комиссиясе 

тҽкъдимнҽре нигезендҽ килҽсе тҽртиптҽ билгелҽргҽ тиеш: 

1) ҽгҽр муниципаль районның сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре территориаль сайлау 

комиссиясенҽ салынмаса, җирлек сайлау комиссиясенең ике ҽгъзасы муниципаль 

районның сайлау комиссиясе тҽкъдимнҽре нигезендҽ билгелҽнҽ, калган сайлау 

комиссиясе ҽгъзалары территориаль сайлау комиссиясе тҽкъдимнҽре нигезендҽ 

билгелҽнҽ; 



2) ҽгҽр муниципаль районның сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре территориаль сайлау 

комиссиясенҽ йөклҽнгҽн булса, җирлек сайлау комиссиясе ҽгъзалары территориаль 

сайлау комиссиясе тҽкъдимнҽре нигезендҽ билгелҽнҽ; 

3) ҽгҽр территориаль сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре муниципаль районның сайлау 

комиссиясенҽ йөклҽнгҽн булса, җирлек сайлау комиссиясе ҽгъзалары муниципаль 

районның сайлау комиссиясе тҽкъдимнҽре нигезендҽ билгелҽнҽ. 

4. Җирлек сайлау комиссиясенең вҽкалҽтлҽре срогы биш ел тҽшкил итҽ. 

5. Җирлек сайлау комиссиясе хҽлиткеч тавыш хокукы белҽн 8 ҽгъза күлҽмендҽ 

формалаштырыла. 

6. Җирлек сайлау комиссиясе эшчҽнлеген финанс белҽн тҽэмин итү җирлек 

бюджетында Россия Федерациясе бюджетлары чыгымнары классификациясе 

нигезендҽ аерым юл белҽн карала. 

7. Җирлек сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре, аның эшчҽнлеге тҽртибе һҽм 

гарантиялҽре федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белҽн җайга 

салына. Татарстан Республикасы Үзҽк сайлау комиссиясе карары нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы Үзҽк сайлау комиссиясе вҽкалҽтлҽре 

территориаль сайлау комиссиясенҽ йөклҽнергҽ мөмкин. 

8. Җирлек сайлау комиссиясе муниципаль сайлаулар, җирле референдум, депутат, 

җирле үзидарҽнең сайланулы органы ҽгъзасы, җирле үзидарҽнең сайланулы 

вазыйфаи затын чакыртып алу буенча тавыш бирүне, муниципаль берҽмлек 

чиклҽрен үзгҽртү, муниципаль берҽмлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча 

тавыш бирүне ҽзерлҽүне һҽм үткҽрүне оештыра. 

9. Җирлекнең сайлау комиссиясе җирле үзидарҽ органнары структурасына керми 

торган муниципаль орган булып тора. 

VIII бҥлек. ГРАЖДАНЛЫК-ХОКУКЫЙ ҺҼМ ФИНАНС НИГЕЗЛҼРЕ 

ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫ ЭШЧҼНЛЕГЕ 

57 Статья. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары, юридик зат хокукларына ия 

булган 

Федераль закон һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ юридик затның хокуклары белҽн 

җирлек Советына һҽм җирлек Башкарма комитетына бирелҽ. 

 58 Статья . Юридик затлар буларак җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары  

1. Җирлек Башлыгы, җирлек Башкарма кимитеты җитҽкчесе җирлек исеменнҽн 

милек һҽм башка хокук вазифаларын башкарырга, тормышка ашырырга, ышаныч 

кҽгазеннҽн башка судта  чыгыш ясарга мөмкин. 



2. Юридик зат хокукларына ия җирле үзидарҽ органнары-идарҽ итү функциялҽрен 

гамҽлгҽ ашыру өчен төзелҽ торган муниципаль казна учреждениелҽре һҽм федераль 

законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ юридик затлар сыйфатында дҽүлҽт теркҽвенҽ 

алынырга тиеш. 

59 Статья. Җирлек җирле ҥзидарҽ органнарын финанслау 

Җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеген финанслар белҽн тҽэмин итү бары тик 

җирлек бюджетының үз керемнҽре хисабына гына тормышка ашырыла. 

IX бҥлек. ҖИРЛЕК БАШЛЫГЫНА ҺҼМ ҖИРЛЕКНЕҢ БАШКА 

ВАЗЫЙФАИ ЗАТЛАРЫНА БИРЕЛҼ ТОРГАН СОЦИАЛЬ ҺҼМ БАШКА 

ГАРАНТИЯЛҼР 

60 Статья. Җирлек Башлыгына һҽм җирлекнең башка вазыйфаи затларына 

бирелҽ торган социаль һҽм башка гарантиялҽр 

Җирлек Башлыгы һҽм җирлекнең башка вазыйфаи затлары эшчҽнлегенең социаль 

һҽм башка гарантиялҽре "Татарстан Республикасында муниципаль берҽмлекнең 

вҽкиллекле органы депутаты, җирле үзидарҽнең сайланулы вазыйфаи заты 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру гарантиялҽре турында" 2009 елның 12 февралендҽге 

15-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы һҽм җирлек Советы карарлары 

нигезендҽ билгелҽнҽ. 

Х БҤЛЕК. ҖИРЛЕКНЕҢ ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫ  ҺҼМ 

ВҼКИЛЛҼРЕНЕҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

61 Статья. Җирлек җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм вазыйфаи затларының 

җаваплылыгы 

Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары законнар нигезендҽ 

җирлек халкы, дҽүлҽт, физик һҽм юридик затлар алдында җаваплы. 

 62 Статья. Җирлек Советы депутатларының җирлек халкы алдында 

җаваплылыгы 

1. Җирлек Советы депутатларының, шул исҽптҽн авыл җирлеге Башлыгының, 

җирлек халкы алдында җаваплылыгы депутат итеп сайланган җирлек халкының 

ышанычын югалту нҽтиҗҽсендҽ килеп чыга. 

2. Җирлек халкының ышанычын югалткан җирлек Советы депутаты, шул исҽптҽн 

җирлек Башлыгы ҽлеге Уставта каралган нигезлҽр һҽм тҽртиптҽ кире алынырга 

мөмкин. 

63 Статья. Җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм вазыйфаи затларының дҽҥлҽт 

алдында җаваплылыгы 



1. Федераль законнар нигезендҽ җирлек Советының, җирлек Башлыгының, авыл 

җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенең Россия Федерациясе Конституциясен, 

федераль конституциячел законнарны, федераль законнарны, Татарстан 

Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасы законнарын һҽм ҽлеге 

Уставны бозган очракта, шулай ук җирлекнең җирле үзидарҽ органнарына 

тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен тиешенчҽ үтҽмҽгҽн очракта, тиешле суд 

карары нигезендҽ дҽүлҽт алдында җаваплылыгы җитҽ. 

2. Җирлек Советының өземтҽсе, җирлек Башлыгы, җирлек Башкарма комитеты 

җитҽкчесе вазифасыннан читлҽштерү һҽм отставкага җибҽрү нигезлҽре һҽм тҽртибе 

"Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн 

билгелҽнҽ. 

64 Статья. Җирлек җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм вазыйфаи затларының 

физик һҽм юридик затлар алдында җаваплылыгы 

Җирлек җирле үзидарҽ органнарының һҽм вазыйфаи затларының физик һҽм 

юридик затлар алдында җаваплылыгы федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

башлана. 

XI бҥлек. ҖИРЛЕКНЕҢ МУНИЦИПАЛЬ ХОКУКЫЙ АКТЛАРЫ 

65 Статья. Җирлекнең муниципаль хокукый актлары системасы 

1. Җирлекнең муниципаль хокукый актлары системасына керҽ: 

1) җирлек Уставы, җирле референдумда кабул ителгҽн хокукый актлар; 

2) җирлек Советының норматив һҽм башка хокукый актлары; 

3) ҽлеге Уставта каралган җирлек Башлыгының хокукый актлары, авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитҽкчесенең, башка органнарның һҽм җирле үзидарҽ 

вазыйфаи затларының карарлары һҽм боерыклары. 

Норматив характерга ия булмаган муниципаль хокукый актның гамҽлдҽ булуы 

Россия Федерациясе Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау 

буенча вҽкалҽтле вҽкилнең тиешле күрсҽтмҽсен алган очракта, җирле үзидарҽ 

органы яисҽ җирле үзидарҽнең вазыйфаи заты тарафыннан кабул ителгҽн 

(чыгарган) җирле үзидарҽ органы яисҽ җирле үзидарҽнең вазыйфаи заты 

тарафыннан кичекмҽстҽн туктатыла. Алынган күрсҽтмҽнең үтҽлеше турында җирле 

үзидарҽнең башкарма-боеру органнары яисҽ җирле үзидарҽнең вазыйфаи затлары 

Россия Федерациясе Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау 

буенча вҽкалҽтле вҽкилгҽ өч көн эчендҽ, ҽ җирле үзидарҽнең вҽкиллекле органнары 

- алар тарафыннан карар кабул ителгҽн көннҽн алып өч көннҽн дҽ соңга калмыйча 

хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 



(абзац Азнакай шҽһҽр Советының 12.08.2014 N 138-40 карары белҽн кертелгҽн) 

2. Җирлек Уставы һҽм җирле референдумда кабул ителгҽн хокукый актлар 

рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелгҽн карарлар муниципаль норматив хокукый актлар 

системасында югары юридик көчкҽ ия актлары булып торалар, турыдан-туры 

гамҽлдҽ һҽм җирлек территориясендҽ кулланыла. 

Башка муниципаль норматив хокукый актлар җирле референдумда кабул ителгҽн 

ҽлеге Уставка һҽм хокукый актларга каршы килергҽ тиеш түгел. 

3. Җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлар тарафыннан кабул ителгҽн 

муниципаль хокукый актлар җирлекнең бөтен территориясендҽ мҽҗбүри үтҽлергҽ 

тиеш. 

4. Муниципаль хокукый актларны үтҽмҽгҽн өчен гражданнар, оешма җитҽкчелҽре, 

дҽүлҽт хакимияте органнарының вазыйфаи затлары һҽм җирле үзидарҽ 

органнарының вазыйфаи затлары федераль законнар һҽм Россия Федерациясе 

субъектлары законнары нигезендҽ җаваплы. 

5. Муниципаль хокукый актлар Россия Федерациясе Конституциясенҽ, федераль 

конституциячел законнарга, "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның 

гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законга, Россия Федерациясенең башка федераль законнарына һҽм башка 

норматив хокукый актларына, шулай ук Татарстан Республикасы 

Конституциясенҽ, Татарстан Республикасы законнарына, Татарстан 

Республикасының башка норматив хокукый актларына каршы килергҽ тиеш түгел. 

6. Муниципаль хокукый актлар юкка чыгарылырга яисҽ аларның гамҽллҽре тиешле 

муниципаль хокукый актны кабул иткҽн (чыгарган) җирле үзидарҽ органнары яисҽ 

җирле үзидарҽнең вазыйфаи затлары тарафыннан, мондый органнарның  тиешле 

вазыйфалар бетерелгҽндҽ яисҽ күрсҽтелгҽн органнар яисҽ вазыйфаи затларның - 

җирле үзидарҽ органнары яисҽ җирле үзидарҽнең вазыйфаи затлары вҽкалҽтлҽре 

исемлеген үзгҽрткҽн очракта, тиешле муниципаль хокукый актның гамҽлдҽ булуын 

юкка чыгару яисҽ туктатып тору вҽкалҽтлҽренҽ тиешле муниципаль хокукый актны 

кабул итү (чыгару), шулай ук суд тарафыннан; ҽ җирле үзидарҽ органнарының 

аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны җайга тапшырылган федераль 

законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары - Россия Федерациясе дҽүлҽт 

хакимиятенең вҽкалҽтле органы (Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең 

вҽкалҽтле органы). 

66 Статья. Гражданнарның турыдан-туры ихтыяр белдерҥлҽре юлы белҽн 

кабул ителгҽн карарлар 

1. Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү җирле референдумда белдерелгҽн 

гражданнарның турыдан-туры белдерүлҽре юлы белҽн башкарыла. 



2. Ҽгҽр җирлек халкы турыдан-туры ихтыяр белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн 

карарны гамҽлгҽ ашыру өчен өстҽмҽ рҽвештҽ муниципаль норматив хокукый 

актлар кабул итү (чыгару), җирле үзидарҽ органы ҽлеге актны кабул итү (чыгару) 

компетенциясенҽ кергҽн җирле үзидарҽ вазыйфаи заты кабул итү (бастырып 

чыгару) талҽп ителҽ икҽн, референдумда кабул ителгҽн карар үз көченҽ кергҽн 

көннҽн 15 көн эчендҽ тиешле муниципаль норматив хокукый актны ҽзерлҽү һҽм 

(яисҽ) кабул итү вакытын билгелҽргҽ тиеш. Күрсҽтелгҽн срок өч айдан да артмаска 

тиеш. 

3. Гражданнарның турыдан-туры ихтыяр белдерү юлы белҽн кабул ителгҽн 

карарны гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле муниципаль норматив хокукый актның 

басылып чыгу вакытын бозу җирлек Башлыгын алу, җирлек Башкарма комитеты 

җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату яисҽ җирлек Советы 

вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату өчен нигез булып тора. 

67 Статья. Җирлек җирле ҥзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары 

тарафыннан кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актлар төрлҽре 

1. Аларга йөклҽнгҽн вҽкалҽтлҽрне үтҽү өчен җирлек җирле үзидарҽ органнары һҽм 

вазыйфаи затлары түбҽндҽге муниципаль хокукый актлар чыгара: 

1) җирлек Советы-җирлек Советы карарлары; 

2) җирлек Башлыгы - җирлек Башлыгы карарлары һҽм боерыклары; 

3) җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе-җирлек Башкарма комитеты 

җитҽкчесенең карарлары һҽм боерыклары. 

2. Җирлекнең башка вазыйфаи затлары ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн үз 

вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ, аларның статусын билгелҽүче бүтҽн муниципаль 

норматив хокукый актларда күрсҽтмҽлҽр һҽм боерыклар чыгара. 

68 Статья. Муниципаль хокукый актларны ҽзерлҽҥ 

1. Муниципаль хокукый актларның проектлары җирлек Башлыгы, җирлек Советы 

депутатлары, Башкарма комитет җитҽкчесе, территориаль иҗтимагый үзидарҽ 

органнары, гражданнарның инициативалы төркемнҽре, шулай ук аны алып бару 

мҽсьҽлҽлҽре буенча җирлекнең Ревизия комиссиясе тарафыннан кертелҽ ала. 

2. Прокурор үз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру барышында гамҽлдҽге муниципаль 

норматив хокукый актларны камиллҽштерү кирҽклеген билгелҽгҽндҽ муниципаль 

норматив хокукый актларны үзгҽртү, юкка чыгару яки кабул итү турында 

тҽкъдимнҽр кертергҽ хокуклы. 

3. Муниципаль хокукый актлар проектларын кертү тҽртибе, аларга кушып бирелҽ 

торган документларның исемлеге һҽм формасы җирлек Советы Регламенты, 

җирлек Башлыгы, җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан билгелҽнҽ. 



4. Җирле үзидарҽ органнары һҽм аларның вазыйфаи затлары тарафыннан кабул 

ителгҽн көнгҽ кадҽр 10 көн кала норматив хокукый актлар проектлары Азнакай 

шҽһҽр прокуратурасына коррупциягҽ каршы экспертиза үткҽрү өчен тапшырыла. 

Проектлар норматив хокукый актта коррупциоген факторларның булмавы турында 

бҽялҽмҽне теркҽп, тиешле норматив хокукый акт проектын ҽзерлҽгҽн ҽлеге 

вазыйфаи зат тарафыннан прокуратурага тапшырыла. 

69 Статья. Җирлек Советының хокукый актлары 

1. Җирлек Советы үз компетенциясенҽ федераль законнар, Татарстан 

Республикасы законнары, Устав белҽн кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча карар кабул 

итҽ, җирлек территориясендҽ үтҽү мҽҗбүри булган кагыйдҽлҽрне билгели торган 

карарлар, җирлек башлыкларын отставкага җибҽрү турында карар, шулай ук 

җирлек Советы эшчҽнлеген оештыру һҽм аның компетенциясенҽ федераль 

законнар, Татарстан Республикасы законнары, ҽлеге устав белҽн кертелгҽн башка 

мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар кабул итҽ. 

2. Җирлек Советы карарлары, ҽгҽр федераль законнарда башкасы билгелҽнмҽгҽн 

булса, җирлек Советы депутатларының билгелҽнгҽн саныннан күпчелек тавыш 

белҽн кабул ителҽ. 

3. Җирле салымнар һҽм җыемнарны билгелҽү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгаруны, 

авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын гамҽлгҽ ашыруны күздҽ тоткан җирлек 

Советы карарлары җирлек Советы каравына бары тик җирлек Башкарма комитеты 

җитҽкчесе инициативасы белҽн яки аның бҽялҽмҽсе булганда гына кертелҽ ала. 

Ҽлеге бҽялҽмҽ  җирлек Советына карар проектын җирлек Башкарма комитетына 

тҽкъдим иткҽн көннҽн алып утыз көн эчендҽ тапшырыла. 

4. Җирлек Советы карарлары кабул ителгҽн көннҽн  өч көн эчендҽ җирлек 

Башлыгы тарафыннан имзалана һҽм ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ халыкка 

хҽбҽр ителҽ. 

5. Җирлек Советының норматив хокукый акты элеге проектны ҽзерлҽгҽн вазийфаи 

зат тарафыннан бирелгҽн  коррупциоген факторларның булмавы турында бҽялҽмҽ 

белҽн, Җирлек Башлыгы кул куйганнан соң 30 көн эчендҽ, коррупциягҽ каршы 

экспертиза үткҽрү өчен Азнакай шҽһҽр прокуратурасына җибҽрелҽ. 

70 Статья. Җирлек Башлыгының хокукый актлары 

1. Җирлек Башлыгы законнар, ҽлеге Устав, җирлек Советы карарлары белҽн 

билгелҽнгҽн үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ җирлек Советы эшчҽнлеген оештыру 

мҽсьҽлҽлҽре буенча хокукый актлар чыгара. 

2. Җирлек Советының норматив хокукый акты элеге проектны ҽзерлҽгҽн вазийфаи 

зат тарафыннан бирелгҽн  коррупциоген факторларның булмавы турында бҽялҽмҽ 



белҽн, Җирлек Башлыгы кул куйганнан соң 30 көн эчендҽ, коррупциягҽ каршы 

экспертиза үткҽрү өчен Азнакай шҽһҽр прокуратурасына җибҽрелҽ. 

71 Статья. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесенең хокукый актлары 

1. Башкарма комитет җитҽкчесе законнарда, ҽлеге Устав һҽм җирлек Советы 

карарлары белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽлҽр һҽм җирле үзидарҽ органнарына федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча, шулай ук җирлек Башкарма комитетының эшен 

оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча күрсҽтмҽлҽр чыгара. 

2. Җирлек Советының норматив хокукый акты элеге проектны ҽзерлҽгҽн вазийфаи 

зат тарафыннан бирелгҽн  коррупциоген факторларның булмавы турында бҽялҽмҽ 

белҽн, Җирлек Башлыгы кул куйганнан соң 30 көн эчендҽ, коррупциягҽ каршы 

экспертиза үткҽрү өчен Азнакай шҽһҽр прокуратурасына җибҽрелҽ. 

72 Статья. Муниципаль норматив хокукый актларны бастырып чыгару 

(халыкка игълан итҥ) һҽм аларның ҥз көченҽ керҥ тҽртибе 

1. Җирлек Советы карарлары кул куелган көннҽн соң 10 көн үз көченҽ керҽ, ҽгҽр 

карарның үзе билгелҽнмҽгҽн булса. 

Салымнар һҽм җыемнар турында җирлек Советының норматив хокукый актлары 

Россия Федерациясе Салым кодексы нигезендҽ үз көченҽ керҽ. 

Җирлекнең Уставын кабул итү яки ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турындагы 

карар федераль законда, ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үз көченҽ керҽ. 

2. Җирлек Башлыгы, җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе, җирле үзидарҽнең 

башка вазыйфаи затларының хокукый актлары, ҽгҽр актларда башкасы 

билгелҽнмҽгҽн булса, кул куелган көннҽн үз көченҽ керҽ. 

3. Кеше һҽм граждан хокукларына, иреклҽренҽ һҽм бурычларына кагылышлы 

муниципаль норматив хокукый актлар аларны массакүлҽм мҽгълүмат чараларында 

(алга таба Текст Буенча - бастырып чыгару) рҽсми басылып чыкканнан соң яисҽ 

Азнакай муниципаль районының Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча: http://aznakayevo.tatar.ru , мҽгълүмат 

стендларында, Азнакай муниципаль районының китапханҽ системасы 

учреждениелҽрендҽ урнаштыру юлы белҽн халыкка игълан иткҽннҽн соң үз көченҽ 

керҽ. 

4. Һҽр муниципаль хокукый актта аның реквизитлары булырга тиеш: аңа кул кую 

датасы (җирлек Советы тарафыннан кабул ителгҽн хокукый актлар өчен - шулай ук 

аны җирлек Советы кабул иткҽн датага), теркҽү номеры, хокукый актка кул куйган 

вазыйфаи затның исеме, мөһер. 

http://aznakayevo.tatar.ru/


5. Авыл җирлеге Советы карарлары, аның үтҽлеше турындагы хисап, җирле 

салымнар һҽм җыемнар билгелҽү турында, җирлек Советы Регламенты, җирлек 

Советы, җирлек Башлыгы, авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе 

тарафыннан кабул ителгҽн башка норматив хокукый актлар аларга кул куелган 

көннҽн алып җиде көн эчендҽ, федераль закон белҽн чиклҽнгҽн муниципаль 

норматив хокукый актлардан яки аларның аерым нигезлҽмҽлҽреннҽн тыш, рҽсми 

рҽвештҽ басылып чыгарга (халыкка игълан ителергҽ) тиеш. 

6. Шулай ук муниципаль сайлаулар, җирле референдум билгелҽү, җирлек Советы 

депутатын чакыртып алу буенча тавыш бирү, җирлек чиклҽрен үзгҽртү, җирлек 

Башлыгын һҽм аның урынбасарын сайлау, җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесен 

һҽм аның урынбасарын билгелҽү һҽм законнар нигезендҽ башка актларны рҽсми 

бастырып чыгару (халыкка игълан итү) мҽҗбүри рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш. 

7. Закон яисҽ ҽлеге Устав нигезендҽ рҽсми басылып чыгару (халыкка игълан итү) 

мҽҗбүри булмаган норматив булмаган  муниципаль хокукый актлар аларны кабул 

иткҽн орган яки вазыйфаи затлар тарафыннан басылып чыгарга (халыкка игълан 

итҽргҽ) мөмкин. 

8. Бастырып чыгарганда (халыкка җиткергҽндҽ) муниципаль хокукый актның 

реквизитлары күрсҽтелҽ. 

Муниципаль хокукый актларны рҽсми бастырып чыгару (халыкка игълан итү) 

түбҽндҽгечҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

- җирле үзидарҽ органнары тарафыннан гамҽлгҽ куелган массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында яисҽ җирлек территориясендҽ таратыла торган бүтҽн массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларында хокукый акт текстын бастырып чыгару. Хокукый акт 

текстын бүтҽн  массакүлҽм мҽгълүмат чараларында бастырып чыгарганда ҽлеге 

басманың рҽсми басылып чыгуы турында билге булырга тиеш; 

- җирлек халкына хокукый актның үзҽклҽштерелгҽн тҽртиптҽ, шул исҽптҽн махсус  

басма рҽвешендҽ текстын тарату ; 

- рассылки (раздачи) в централизованном порядке текста правового акта жителям 

поселения, в том числе в виде специального печатного издания. Күрсҽтелгҽн 

стендларның саны һҽм аларның урнашу урыннары  җирлек Советы тарафыннан 

раслана һҽм җирле халыкның  муниципаль хокукый актның тексты белҽн 

тоткарлыксыз танышу мөмкинлеген тҽэмин итҽргҽ тиеш; 

-хокукый акт текстын Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштыру: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

9. Муниципаль хокукый актны бастырып чыгарганда (халыкка җиткергҽндҽ)  

массакүлҽм мҽгълүмат чарасы чыгу датасы яисҽ актны игълан итү даталары 

http://aznakayevo.tatar.ru/


турында мҽгълүматлар күрсҽтелергҽ тиеш, алар актны тарата башлау яисҽ аны 

мҽгълүмати стендта урнаштыру датасы белҽн туры килергҽ тиеш. 

10. Кеше һҽм граждан хокукларына, иреклҽренҽ һҽм бурычларына кагылышлы 

муниципаль норматив хокукый актлар җирле үзидарҽ органнарының, муниципаль 

предприятиелҽр һҽм учреждениелҽрнең хокукый статусын билгели торган җирлек 

Башлыгы тарафыннан Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 

актлары регистрына һҽм законнарда билгелҽнгҽн срокларда Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларының бердҽм банкына кертү өчен 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибҽрелҽ. 

XII бҥлек. ҖИРЛЕКНЕҢ ИКЪТИСАДДЫЙ НИГЕЗЕ 

73 Статья. Җирлекнең икътисадый нигезе 

Җирлекнең икътисадый нигезен җирлекнең муниципаль милкендҽ булган мөлкҽте, 

җирлек бюджеты акчасы, шулай ук җирлекнең милек хокуклары тҽшкил итҽ. 

74 Статья. Җирлекнең муниципаль мөлкҽте 

1.  Җирлек милкендҽ булырга мөмкин: 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

1) җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законда билгелҽнгҽн хҽл итү өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

(1 пункт Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы 

карары редакциясендҽ) 

2) җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру өчен федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында 

билгелҽнгҽн очракларда, шулай ук җирле үзидарҽ органнарының аларга 

тапшырылган аерым вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт, 2003 

елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 4 

өлешендҽ каралган тҽртиптҽ, җирле үзидарҽ органнарының аерым вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

3) җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽнең вазыйфаи затлары, муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр, муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽре 

эшчҽнлеген җирлек Советының норматив хокукый актлары нигезендҽ тҽэмин итү 

өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы карары 

редакциясендҽ) 



4) җирле үзидарҽ органнарына федераль законнар белҽн бирелгҽн һҽм җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽргҽ кертелмҽгҽн мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү өчен кирҽкле мөлкҽт. 

2.  Җирлек милкендҽ булырга мөмкин: 

1) халыкны электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин итү, су бүлү, халыкны 

ягулык белҽн тҽэмин итү, җирлек торак пунктлары урамнарын яктырту өчен 

билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

2) җирлек торак пунктлары чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары, 

шулай ук мондый автомобиль юлларына хезмҽт күрсҽтү өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

3) җирлек чиклҽрендҽ җҽмҽгать тҽртибен саклауны оештыру өчен билгелҽнгҽн 

мөлкҽт; 

4) җирлектҽ яшҽүче һҽм торак урыннарына мохтаҗ аз керемле гражданнарны 

социаль наем шартнамҽсе шартларында торак урыннары белҽн тҽэмин итү өчен 

социаль файдаланудагы торак фонды, шулай ук муниципаль торак фондын тоту 

өчен кирҽкле мөлкҽт; 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

5) пассажирлар транспорты һҽм җирлек чиклҽрендҽ халыкка транспорт хезмҽте 

күрсҽтү өчен билгелҽнгҽн башка мөлкҽт; 

6) җирлек чиклҽрендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү өчен билгелҽнгҽн 

мөлкҽт; 

7) беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тҽэмин итү өчен билгелҽнгҽн 

мөлкҽт; 

8) җирлек китапханҽлҽренең мөлкҽте; 

9) җирлек халкын ял итүне оештыру һҽм мҽдҽният оешмалары хезмҽте белҽн 

тҽэмин итү өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

10) Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ тарихи-

мҽдҽни ҽһҽмияттҽге категориясенҽ бҽйсез рҽвештҽ мҽдҽни мирас объектлары 

(тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре) ; 

11) җирлек территориясендҽ физик культура һҽм массакүлҽм спорт үсеше өчен 

билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

12) җирлек территориясен төзеклҽндерү һҽм яшеллҽндерү, шул исҽптҽн гомуми 

файдалану урыннарын һҽм халык күплҽп ял итҽ торган урыннарны төзеклҽндерү 

өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт; 



13) көнкүреш калдыкларын һҽм чүп-чарны җыю һҽм чыгару өчен билгелҽнгҽн 

мөлкҽт; 

14) ритуаль хезмҽтлҽр оештыру  һҽм күмү урыннарын карап тоту өчен билгелҽнгҽн 

җир участокларын да кертеп; 

15) муниципаль хокукый актларны, башка рҽсми мҽгълүматны рҽсми бастырып 

чыгару (халыкка җиткерү) өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

16) федераль законнар нигезендҽ җирлек муниципаль милкенҽ караган җир 

кишҽрлеклҽре; 

17) буалар, җирлек территориясендҽге сулы  карьерлдар;  

18) җирлек территориясендҽ дҽвалау-сҽламҽтлҽндерү урыннарын һҽм җирле 

ҽһҽмияттҽге курортларны булдыру, үстерү һҽм саклауны тҽэмин итү өчен 

билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

19) халыкны һҽм җирлек территориясен табигый һҽм техноген характердагы 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклауны оештыру өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

20) кешелҽрнең су объектларында иминлеген тҽэмин итү, аларның тормышын һҽм 

сҽламҽтлеген саклау өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт; 

21) җирлектҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү өчен  билгелҽнгҽн , шул исҽптҽн 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын  инфраструктурасын формалаштыру һҽм 

үстерү өчен билгелҽнгҽн милек.; 

22) җирлек территориясендҽ эшчҽнлек алып баручы социаль юнҽлешле 

коммерциясез оешмаларга ярдҽм күрсҽтү өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт. 

3. Җирлек милкендҽ җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү буенча 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле башка мөлкҽт булырга мөмкин. 

4. Җирлектҽге ҽлеге статьяның 1-4 өлешлҽре талҽплҽренҽ туры килми торган 

мөлкҽткҽ милек хокукы барлыкка килгҽн очракта, күрсҽтелгҽн мөлкҽт уяңадан 

рҽсмилҽштерелергҽ (милекнең максатчан билгелҽнешен үзгҽртү) яки 

читлҽштерелергҽ тиеш. Мондый мөлкҽтне алу тҽртибе һҽм сроклары федераль 

закон белҽн билгелҽнҽ. 

(4 өлеш Азнакай шҽһҽр Советының 2013 елның 22 октябрендҽге 108-31 номерлы 

карары редакциясендҽ) 

75 Статья. Җирлекнең муниципаль мөлкҽте белҽн идарҽ итҥ, файдалану һҽм 

эш итҥ 

1. Җирле үзидарҽ органнары җирлек исеменнҽн мөстҽкыйль рҽвештҽ Россия 

Федерациясе Конституциясе, федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителҽ 



торган җирле үзидарҽ органнарының норматив хокукый актлары нигезендҽ 

муниципаль милектҽн файдалана һҽм эш итҽ. 

2. Җирле үзидарҽ органнары муниципаль милекне физик һҽм юридик затларга, 

Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимияте органнарына, Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимияте органнарына һҽм башка муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле 

үзидарҽ органнарына вакытлыча яки даими файдалануга тапшырырга, 

читлҽштерергҽ, федераль законнар нигезендҽ башка килешүлҽр төзергҽ хокуклы. 

76 Статья. Муниципаль предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм хуҗалык 

җҽмгыятьлҽре 

1. Җирлек муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр төзи, хуҗалык 

җҽмгыятьлҽре, шул исҽптҽн җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле муниципальара җҽмгыятьлҽр төзүдҽ катнаша ала. 

Гамҽлгҽ куючы функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле үзидарҽ 

органнары муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр эшчҽнлегенең 

максатларын, шартларын һҽм тҽртибен билгели, аларның уставларын раслыйлар, 

ҽлеге предприятие һҽм учреждение җитҽкчелҽрен вазыйфага билгелилҽр һҽм 

вазыйфадан азат итҽлҽр, муниципаль берҽмлек уставында каралган тҽртиптҽ 

аларның эшчҽнлеге турындагы хисапларны тыңлыйлар. 

2. Җирле үзидарҽ органнары муниципаль берҽмлек исеменнҽн муниципаль казна 

учреждениелҽре йөклҽмҽлҽре буенча субсидиар җавап бирҽлҽр һҽм аларның 

федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үтҽлешен тҽэмин итҽлҽр. 

77 Статья. Җирле ҥзидарҽ органнарының муниципаль милектҽ булмаган 

предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар белҽн мөнҽсҽбҽтлҽре 

Җирлек җирле үзидарҽ органнарының муниципаль милектҽ булмаган 

предприятиелҽр, учреждениелҽр, оешмалар, шулай ук физик затлар белҽн 

мөнҽсҽбҽтлҽре, законда башкача билгелҽнмҽгҽн очракта, килешү нигезендҽ төзелҽ. 

XIII бҥлек. ҖИРЛЕКНЕҢ ФИНАНС НИГЕЗЕ 

78 Статья. Җирлек бюджеты 

1. Җирлекнең үз бюджеты бар. 

2. Җирлек бюджеты җирлек Советының муниципаль норматив хокукый акты 

рҽвешендҽ эшлҽнҽ һҽм раслана. 

3. Җирлек бюджетында җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча җирле 

үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга юнҽлдерелгҽн керемнҽр һҽм 

җирле үзидарҽ органнары тарафыннан федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 



ашыруны тҽэмин итү өчен бирелгҽн субвенциялҽр, шулай ук ҽлеге керемнҽр һҽм 

субвенциялҽр исҽбенҽ гамҽлгҽ ашырыла торган җирлеклҽр бюджетының тиешле 

чыгымнары аерым карала. 

4. Федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителҽ торган Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

җирле үзидарҽ органнары федераль дҽүлҽт хакимияте органнарына һҽм (яки) 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнарына җирлек бюджеты үтҽлеше 

турында хисаплар тапшыралар. 

79 Статья. Җирлектҽ бюджет процессы 

1. Җирлек бюджетын формалаштыру, раслау, үтҽү һҽм аның үтҽлешен контрольдҽ 

тоту җирлекнең җирле үзидарҽ органнары тарафыннан мөстҽкыйль башкарыла. 

Җирлек бюджетын формалаштыру, раслау һҽм үтҽү тҽртибе Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы, федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн 

билгелҽнҽ. 

2. Авыл җирлеге бюджеты проекты, аның үтҽлеше турында еллык отчет, җирлек 

Советының бюджет үтҽлеше һҽм җирле үзидарҽ органнарының муниципаль 

хезмҽткҽрлҽре, муниципаль учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽре саны турында квартал 

саен мҽгълүматлар, аларны акчалата тотуга факттагы чыгымнарны күрсҽтеп, 

массакүлҽм мҽгълүмат чараларында рҽсми рҽвештҽ бастырылырга яки Азнакай 

муниципаль районының Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ: 

http://aznakayevo.tatar.ru адресы буенча, мҽгълүмат стендларында, Азнакай 

муниципаль районының китапханҽ системасы учреждениелҽрендҽ урнаштыру юлы 

белҽн халыкка игълан ителергҽ тиеш.  

3. Чираттагы финанс елында һҽм план чорында үз көченҽ кергҽн Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнҽрен үзгҽртүгҽ китерҽ торган 

җирле салымнар турында муниципаль норматив хокукый актларга, җирлек 

Советының муниципаль норматив хокукый актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында 

муниципаль норматив хокукый актлары чираттагы финанс елына һҽм план чорына 

җирле бюджет турында Карар кабул ителгҽн көнгҽ кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга 

калмыйча кабул ителергҽ тиеш. 

4. Җирлек бюджеты проекты өч елга (чираттагы финанс елына һҽм план чорына) 

төзелҽ һҽм раслана. 

5. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты проекты җирлекнең 

чыгым йөклҽмҽлҽрен финанс ягыннан тҽэмин итү максатларында җирлекнең 

социаль-икътисади үсешен фаразлау нигезендҽ төзелҽ. 



6. Җирле бюджет проекты муниципаль берҽмлекнең җирле администрациясе 

тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм аның 

талҽплҽрен үтҽп кабул итҽ торган җирлек вҽкиллекле органының муниципаль 

хокукый актлары нигезендҽ төзелҽ. 

7. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты проектын төзү: 

- Россия Федерациясе Президентының Бюджет юлламасында; 

- Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дҽүлҽт 

Советына Юлламасы; 

- җирлекнең социаль-икътисади үсеш фаразы; 

- җирлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре. 

8. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты турындагы 

карарда бюджетның төп характеристикалары булырга тиеш, аларга бюджет 

керемнҽренең гомуми күлҽме, чыгымнарның гомуми күлҽме, бюджет дефициты 

керҽ. 

9. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты турындагы 

карарда Россия Федерациясе Бюджет законнары белҽн билгелҽнмҽгҽн очракта, 

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары арасында керемнҽрне бүлү 

нормативлары булырга тиеш. 

10. Җирлек бюджеты турындагы карар белҽн билгелҽнҽ: 

- җирлек бюджеты керемнҽренең баш администраторлары исемлеге; 

- җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторлары 

исемлеге; 

- чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет чыгымнарының ведомство 

структурасында бюджет ассигнованиелҽрен бюджетлар чыгымнары 

классификациясенең бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары һҽм чыгымнар 

төрлҽре буенча бүлү; 

- гомум норматив йөклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ җибҽрелҽ торган бюджет 

ассигнованиелҽренең гомуми күлҽме; 

- чираттагы финанс елында һҽм план чорында Россия Федерациясе бюджет 

системасының башка бюджетларыннан һҽм (яисҽ) башка бюджетларына бирелҽ 

торган бюджетара трансфертлар күлҽме; 

- җирлек бюджетының план чорының беренче елына шартлы расланган (расланган) 

чыгымнарының гомуми күлҽме җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми 

күлҽменең 2,5 проценттан да ким булмаган күлҽмдҽ, план чорының икенче елына 



җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми күлҽменең 5 проценттан да ким булмаган 

күлҽмдҽ; 

- Чираттагы финанс елына һҽм план чорына Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 96 статьясында билгелҽнгҽн җирлек бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганаклары; 

- муниципаль эчке бурычның иң югары чиге елның 1 гыйнварына чираттагы 

финанс елы һҽм план чорының һҽр елы, шул исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр 

буенча бурычның иң югары чиге күрсҽтелгҽн; 

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнгҽн һҽм аның нигезендҽ 

кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Бюджет кодексы белҽн җирлек Советының 

муниципаль норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн җирлек бюджетының 

башка күрсҽткечлҽре. 

11. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турындагы карар 

проекты расланган бюджетның план чоры параметрларын үзгҽртү һҽм аларга 

бюджет проектының план чорының икенче ел параметрларын өстҽү юлы белҽн 

раслана. 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турындагы карар 

проекты план чорының расланган бюджеты күрсҽткечлҽрен аныклый һҽм төзелҽ 

торган бюджет чорының икенче елы күрсҽткечлҽрен раслый. 

Җирлек бюджетының расланган план чоры параметрларын аныклау 

түбҽндҽгелҽрне күздҽ тота: 

1) чираттагы финанс елына һҽм план чорына  җирлек бюджеты турында карар 

проектын карау предметы булып торучы күрсҽткечлҽрнең төгҽллеген раслау; 

2) җирлек бюджеты чыгымнарының ведомство структурасының расланган 

күрсҽткечлҽрен арттыру яки кыскарту йҽ аңа җирлек бюджеты чыгымнарының 

өстҽмҽ максатчан статьялары һҽм (яисҽ) төрлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен 

кертү. 

12. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына  җирлек бюджеты турындагы карар 

проекты белҽн бер үк вакытта җирлек Советына тҽкъдим ителҽ: 

- Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең бюджет һҽм салым 

сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре; 

- агымдагы финанс елының узган чорында җирлекнең социаль-икътисади үсешенең 

башлангыч нҽтиҗҽлҽре һҽм агымдагы финанс елы өчен җирлекнең социаль-

икътисади үсеш нҽтиҗҽлҽре; 



- чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең социаль-икътисадый үсеше 

фаразы; 

- чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджетының төп 

характеристикалары (керемнҽрнең гомуми күлҽме, чыгымнарның гомуми күлҽме, 

бюджет дефициты) фаразлары; 

- җирлек бюджеты проектына аңлатма язуы; 

- бюджетара трансфертлар бүлүне исҽплҽү методикалары (проектлары 

методикалар); 

- чираттагы финанс елы ахырына һҽм план чорының һҽр елы ахырына муниципаль 

бурычның иң югары чиге; 

- чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль эчке бурыч алу 

программасы проекты; 

- чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль гарантиялҽр 

программалары проектлары; 

- агымдагы финанс елына бюджет үтҽлешен бҽялҽү; 

- җирлек Советы, җирлекнең Ревизия комиссиясе тарафыннан тҽкъдим ителгҽн 

бюджет сметалары проектлары, күрсҽтелгҽн бюджет сметаларына карата җирлек 

башкарма комитеты белҽн каршылыклар килеп туган очракта тҽкъдим ителҽ; 

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм ҽлеге Устав белҽн билгелҽнгҽн 

башка документлар һҽм материаллар. 

14. Җирлек Башкарма комитеты чираттагы финанс елына һҽм план чорына 

агымдагы елның 15 ноябреннҽн дҽ соңга калмыйча җирлек Советы каравына 

җирлек бюджеты турында карар проектын кертҽ. 

15. Җирлек бюджеты турындагы карар проектын карау һҽм аны җирлек Советының 

муниципаль норматив хокукый акты белҽн билгелҽнгҽн раслау тҽртибе чираттагы 

финанс елының 1 гыйнварыннан бюджет турындагы карар үз көченҽ керүне, шулай 

ук ҽлеге карар белҽн Россия Федерациясе Бюджет кодексының 184.1 статьясы 

нигезендҽ күрсҽткечлҽрне һҽм характеристикаларны раслауны күздҽ тотарга тиеш. 

16. Җирлек бюджеты турындагы карар, ҽгҽр Россия Федерациясе Бюджет кодексы 

һҽм (яки) җирлек бюджеты турындагы карар белҽн башкасы каралмаган булса, 

финанс елның 1 гыйнварыннан үз көченҽ керҽ һҽм 31 декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ 

була. 



Җирлек бюджеты турындагы карар аңа кул куелганнан соң ун көннҽн дҽ соңга 

калмыйча рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш. 

17. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары җирлек бюджетының баланслылыгын һҽм 

бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга салу, бюджет процессын гамҽлгҽ ашыру 

буенча билгелҽнгҽн федераль законнарны һҽм Татарстан Республикасы законнарын 

үтҽүне, муниципаль бурыч күлҽме һҽм структурасын, җирлекнең бюджет 

йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итҽлҽр. 

18. Җирлек бюджеты керемнҽре Россия Федерациясе Бюджет законнары, салымнар 

һҽм җыемнар турындагы законнар һҽм башка мҽҗбүри түлҽүлҽр турындагы 

законнар нигезендҽ формалаша. 

19. Җирлек бюджеты чыгымнары Россия Федерациясе Бюджет кодексында 

каралган формаларда гамҽлгҽ ашырыла. 

20. Федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн 

очраклардан тыш, федераль дҽүлҽт хакимияте органнары, Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимияте органнары вҽкалҽтлҽрен финанслау өчен җирлек бюджеты 

чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру рөхсҽт ителми. 

21. Муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽре Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

80 Статья. Муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ өчен товарлар сатып алу, 

эшлҽр, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2014 елның 12 августындагы 138-40 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

1. Муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар сатып алуны, эшлҽр, 

хезмҽт күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыру "Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин 

итү өчен товарлар сатып алу, эшлҽр, хезмҽтлҽр күрсҽтү өлкҽсендҽ контракт 

системасы турында" 2013 елның 5 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

(1 өлеш Азнакай шҽһҽр Советының 2014 елның 12 августындагы 138-40 номерлы 

карары редакциясендҽ) 

2. Муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар сатып алу, эш, хезмҽт 

күрсҽтү бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ түлҽнҽ. 

(Азнакай шҽһҽр Советының 2014 елның 12 августындагы 138-40 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

3. Төшереп калды. - Азнакай шҽһҽр Советының 2014 елның 12 августындагы 138-

40 номерлы карары. 



81 Статья. Җирлек гражданнарының ҥзара салым акчасы 

1. Гражданнарның үзара салым акчалары дигҽндҽ җирле ҽһҽмияттҽге конкрет 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү өчен гражданнарның бер тапкыр җыела торган түлҽүлҽр 

күздҽ тотыла. Гражданнарның үзара салымы тҽртибендҽ түлҽүлҽрнең күлҽме 

җирлек халкының гомуми саныннан 30 проценттан артмаска мөмкин булган аерым 

категориялҽреннҽн тыш, абсолют зурлыкта билгелҽнҽ. 

2. Ҽлеге статьяның 1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн гражданнарга бер тапкыр бирелҽ 

торган түлҽүлҽрне кертү һҽм куллану мҽсьҽлҽлҽре җирле референдумда хҽл ителҽ. 

82 Статья. Җирлекнең муниципаль бурычлар йөклҽве (муниципаль бурыч)  

1. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау һҽм бурыч йөклҽмҽлҽрен каплау 

максатларында федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль эчке бурыч 

алуларны гамҽлгҽ ашырырга хокуклы. 

2. Муниципаль бурыч алуларны гамҽлгҽ ашыру хокукы авыл җирлеге исеменнҽн 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ җирлекнең Башкарма комитетына 

бирелҽ. 

3. Агымдагы финанс елы башына җирлек бюджеты калдыклары агымдагы финанс 

елында җирлек бюджеты турындагы карар нигезендҽ җирлек бюджеты кытлыгын 

финанслауның күрсҽтелгҽн чыганагы сыйфатында каралган акчалар күлҽменнҽн 

артып киткҽн күлҽмдҽ касса аермаларын каплатуга юнҽлдерелергҽ мөмкин. 

83 Статья. Җирлекнең җирле бюджеты ҥтҽлеше 

1. Исполнение местного бюджета поселения осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Җирлек бюджеты кассаларның бердҽмлегенҽ һҽм чыгымнарның ведомствога 

буйсынуына нигезлҽнҽ. 

3. Җирлек бюджеты үтҽлешенҽ касса хезмҽте күрсҽтү, авыл җирлеге бюджеты 

акчаларын алучыларның шҽхси счетларын ачу һҽм алып бару Россия Федерациясе 

һҽм Татарстан Республикасы законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

4. Җирлек бюджетының үтҽлеше җирлекнең җыелма бюджет язмасы һҽм 

җирлекнең касса планы нигезендҽ оештырыла. 

84 Статья. Бюджет хисабы. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында еллык отчет 

1. Җирлекнең бюджет хисабы еллык булып тора. 



2. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы  җирлек Башкарма комитеты тарафыннан 

бюджет акчаларының тиешле баш администраторларының җыелма бюджет 

хисаплылыгы нигезендҽ төзелҽ. 

3. Җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык хисап җирлек Советы карары белҽн 

раслана. 

4. Ул бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет хисаплылыгын 

читтҽн тикшерүне һҽм җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапка 

бҽялҽмҽ ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 

Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапны читтҽн тикшерү җирлекнең 

Ревизия комиссиясе яки җирлек Советы тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы һҽм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы талҽплҽрен үтҽп 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

5. Җирлеге Башкарма комитеты агымдагы финанс елының 1 апреленнҽн дҽ соңга 

калмыйча, аңа бҽялҽмҽ ҽзерлҽү өчен җирлек бюджетының үтҽлеше турында хисап 

бирҽ. Җирлеге бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽү 

бюджет акчаларының баш администраторларының еллык бюджет хисаплылыгын 

тышкы тикшерү мҽгълүматлары нигезендҽ 1 айдан артмаган вакытка башкарыла. 

6. Җирлеге бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ җирлек Советына 

бер үк вакытта җирлек Башкарма комитетына Ревизия комиссиясе тарафыннан 

тапшырыла. 

7. Ел саен агымдагы финанс елының 1 маеннан да соңга калмыйча авыл җирлеге 

Башкарма комитеты хисап финанс елы өчен җирлек Советының хисап финанс елы 

өчен бюджет үтҽлеше турындагы еллык хисабын, җирлек бюджетының үтҽлеше 

турындагы башка бюджет хисап проектын һҽм Россия Федерациясе бюджет 

законнарында каралган башка документларны теркҽп, җирлек Советына тапшыра. 

8. Авыл җирлеге бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапны карау нҽтиҗҽлҽре 

буенча җирлек Советы авыл җирлеге бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапны 

раслау яки кире кагу турында карар кабул итҽ. 

Җирлек Советы тарафыннан  җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапны 

кире каккан очракта, ул дөрес булмаган яисҽ тулы чагылдырылмаган 

мҽгълүматларны бетерү һҽм 1 айдан артмаган вакытка кабат тапшыру өчен кире 

кайтарыла. 

9. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карар белҽн хисап финанс елында җирлек 

бюджеты үтҽлеше турындагы хисап раслана, җирлек бюджеты керемнҽренең, 

чыгымнарының һҽм дефицитының гомуми суммасын күрсҽтеп раслана. 



Хисап финанс елында  җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы  җирлек Советы 

карарына аерым кушымталар белҽн күрсҽткечлҽр раслана: 

- бюджет керемнҽрен классификациялҽү кодлары буенча җирлек бюджеты 

керемнҽре; 

- керем төрлҽре кодлары, дҽүлҽт идарҽсе секторы операциялҽре классификациясе 

буенча  җирлек бюджеты керемнҽре; 

- җирлек бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы буенча; 

- бюджет чыгымнары классификациясе бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре буенча җирлек 

бюджеты чыгымнары; 

- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары буенча 

җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары; 

- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары төркемнҽре, төркемчҽлҽре, 

статьялары, төрлҽре буенча җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары; 

85 Статья. Муниципаль финанс контроле 

Җирлек советы финанс контроленең түбҽндҽге рҽвешлҽрен гамҽлгҽ ашыра: 

беренчел контроль-бюджет турындагы карар проектларын тикшерү һҽм раслау 

барышында; агымдагы контроль-җирлек Советы утырышларында бюджет 

үтҽлешенең аерым мҽсьҽлҽлҽрен карау барышында; бюджет үтҽлеше турындагы 

хисапны карау һҽм раслау барышында  контроль, шулай ук Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы нигезендҽ контрольнең башка формалары. 

Җирлек Советы Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ 

финанс контролен гамҽлгҽ ашыра. 

XIV бҥлек. ҖИРЛЕК УСТАВЫН КАБУЛ ИТҤ. 

ҼЛЕГЕ УСТАВКА ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ 

86 Статья.  Җирлек Уставы проектын ҽзерлҽҥ, ҽлеге Уставка ҥзгҽрешлҽр 

кертҥ тҽртибе 

1.Җирлек Уставы проекты, җирлек советының ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү 

турындагы карар проекты җирлек Советына җирлек башлыгы, җирлек Советы 

депутатлары, Башкарма комитет җитҽкчесе, территориаль иҗтимагый үзидарҽ 

органнары, гражданнарның инициативалы төркемнҽре тарафыннан кертелҽ ала. 

2. Җирлеге Уставы проектын, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында карар 

проектын ҽзерлҽү өчен җирлек Советы карары белҽн махсус комиссия төзелҽ ала. 

Күрсҽтелгҽн комиссия эшендҽ катнашу өчен Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

хакимияте органнары белгечлҽре, экспертлар чакырылырга мөмкин. 



3. Җирлек Уставы проекты, җирлек Уставына үзгҽрешлҽр кертү турында 

Муниципаль норматив хокукый акт проекты,җирлек Уставын кабул итү турындагы 

мҽсьҽлҽне карау көненҽ кадҽр 30 көннҽн дҽ соңга калмыйча, җирлек Уставына 

үзгҽрешлҽр кертү массакүлҽм мҽгълүмат чараларында рҽсми басылып чыгарга яисҽ 

Азнакай муниципаль районының Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ: http://aznakayevo.tatar.ru адресы буенча урнашкан Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ, Азнакай муниципаль районының китапханҽ 

системасы учреждениелҽрендҽ, мҽгълүмат стендларында урнаштыру юлы белҽн 

халыкка игълан ителергҽ тиеш. Җирлек уставына үзгҽрешлҽр кертү турында 

муниципаль норматив хокукый акт проекты буенча тҽкъдимнҽрне, шулай ук, 

күрсҽтелгҽн үзгҽрешлҽр җирлек уставын Россия Федерациясе Конституциясенҽ, 

федераль законнарга туры китерү максатларында кертелҽ торган очракта, 

гражданнарның аның фикер алышуында катнашу тҽртибен рҽсми бастырып чыгару 

(халыкка игълан итү) талҽп ителми. 

4. Җирлек Уставы проекты, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турында җирлек 

Советы карары проекты буенча, аларны карау алдыннан җирлек Советы 

утырышында ҽлеге Устав нигезендҽ ачык тыңлаулар үткҽрелҽ, Уставка үзгҽрешлҽр 

бары тик җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне һҽм аларны хҽл итү вҽкалҽтлҽрен 

Уставта беркетелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне һҽм аларны Россия Федерациясе 

Конституциясенҽ һҽм федераль законнарга туры китерү максатларында гына 

кертелҽ. 

87 Статья. Җирлек Уставын кабул итҥ, ҽлеге Уставка ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

тҽртибе 

1. Җирлек Уставы проектын, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турындагы карар 

проектын карау җирлек Советы тарафыннан җирлек Советы Регламенты нигезендҽ 

ике укылыштан соң башкарыла. 

2. Җирлек Уставы проектын, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турындагы карар 

проектын беренче укылышта кабул иткҽннҽн соң, ҽлеге проект җирлек Башлыгы, 

җирлек Советы депутатларына, башка субъектларга төзҽтмҽлҽр кертү өчен 

хокукый актлар чыгару инициативасы хокукын бирҽ. 

3. Җирлек Уставы,  җирлек Советы Уставына үзгҽрешлҽр кертү турында Карар  

җирлек Советы депутатларының  күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ. 

88 Статья. Җирлек Уставының ҥз көченҽ керҥ тҽртибе, ҽлеге Уставка 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында карар 

1. Җирлек Уставы, ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр кертү турындагы карар кабул 

ителгҽннҽн соң, җирлек Башлыгы федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт 

теркҽве өчен Муниципаль берҽмлеклҽр уставларын теркҽү өлкҽсендҽ башкарма 

хакимиятнең федераль органы территориаль органына җибҽрелҽ. 



(Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы карары 

редакциясендҽ) 

2. Җирлек Уставы проекты, җирлек Уставына үзгҽрешлҽр кертү турында карар 

алар муниципаль хакимиятнең уставларын теркҽү өлкҽсендҽ федераль башкарма 

хакимият органының территориаль органыннан кергҽн көннҽн соң җиде көн эчендҽ 

массакүлҽм мҽгълүмат чараларында  яисҽ  Азнакай муниципаль районының рҽсми 

сайтында Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес 

буенча: http://aznakayevo.tatarstan.ru., Азнакай муниципаль районының китапханҽ 

системасы учреждениелҽрендҽ, мҽгълүмат стендларында урнаштыру юлы белҽн 

халыкка игълан ителгҽннҽн соң үз көченҽ керҽ. 

(2 өлеш Азнакай шҽһҽр Советының 2012 елның 6 декабрендҽге 82-23 номерлы 

карары редакциясендҽ) 

3. Ҽлеге Уставка җирле үзидарҽ органнары структурасын, җирле үзидарҽ 

органнары вҽкалҽтлҽрен (җирле үзидарҽнең сайланулы вазыйфаи затларын сайлау 

вҽкалҽтлҽрен, вҽкалҽтлҽрен һҽм тҽртибен исҽпкҽ алып) үзгҽртҽ торган үзгҽрешлҽр 

ҽлеге үзгҽрешлҽргҽ кертү турында муниципаль норматив хокукый актны кабул 

иткҽн җирлек Советы вҽкалҽтлҽре срогы чыкканнан соң үз көченҽ керҽ. 

4. Төшереп калдырылды. - Азнакай шҽһҽр Советының 06.12.2012 № 82-23 карары. 
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