
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 декабрь, 2015 ел                                   № 4/9 

 
 
Ш´³´р Советыныј «Татарстан 
Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Уставына 
ºзг´решл´р кертº турында» карар 
проекты буенча гавами тыјлаулар 
хакында  
 
 

2003 елныј 6 октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле 
ºзидар´не оештыруныј гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 
Федераль законныј 28, 44 мадд´л´рен´, Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль 
бер´млеге Уставыныј 92 мадд´сен´, Ш´³´р Советыныј 2014 елныј 10 
июленд´ге 31/14 санлы Карары бел´н расланган Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Уставы проекты буенча гавами тыјлаулар 
турында Нигезнам´г´ таянып,   

Ш´³´р Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Ш´³´р Советыныј «Татарстан Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Уставына ºзг´решл´р кертº турында» карар 
проектын (алга таба – Ш´³´р Советы карары проекты) кушымтадагыча 
хупларга ³´м гавами тыјлауларда карап тикшерºг´ куярга.  

2. Ш´³´р Советы карары проекты буенча гавами тыјлаулар ºтк´рº 
к¿нен 2016 елныј 22 январен´ т´гаенл´рг´, ºтк´рº вакытын 14.00 
с´гатьк´, гавами тыјлауларны ºтк´рº урыны итеп Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Башкарма комитеты бинасын (Х.Туфан 
проспекты, 23 йорт), 400 нче залны билгел´рг´. 

3. Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставы проекты буенча 
гавами тыјлаулар ºтк´рº комиссиясе составын 2 кушымтадагыча 
расларга.  

4. Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставы проекты буенча 
гавами тыјлаулар ºтк´рº комиссиясен´ ´леге Карарныј ³´м Ш´³´р 
Советы карары проекты буенча гавами тыјлаулар ºтк´рº турында 
х´б´рнеј, Ш´³´р Советыныј 2014 елныј 10 июленд´ге 31/14 санлы 
Карары бел´н расланган Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге 
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Уставы проекты буенча гавами тыјлаулар турында Нигезнам´ бел´н бер 
ºк вакытта «Челнинские известия» ³´м «Ш´hри Чаллы» газеталарында 
басылып чыгуын ³´м «Интернет» челт´ренд´ Яр Чаллы ш´³´ренеј 
р´сми сайтында урнаштырылуын т´эмин ит´рг´.    

5. Ш´³´р Советыныј даими комиссиял´рен´, гавами тыјлауларда 
фикер алышу барышында ´йтелг´н т´къдимн´рне ис´пк´ алып, Ш´³´р 
Советы карары проектын эшл´п бетерºне т´эмин ит´рг´.  

6. Єз к¿чен югалткан дип танырга:  
1) Ш´³´р Советыныј 2014 елныј 10 июленд´ге «Яр Чаллы ш´³´ре 

муниципаль бер´млеге Уставы проекты буенча гавами тыјлаулар 
турында Нигезнам´не раслау хакында» 31/14 санлы Карарыныћ 2 
пункты; 

2) Ш´³´р Советыныј 2015 елныј 17 июненд´ге «Татарстан 
Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставына 
ºзг´решл´р кертº турында» карар проекты буенча гавами тыјлаулар 
хакында» 40/17 санлы Карарыныћ 3 пункты. 

7. Ґлеге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыныј 
регламент, хокук т´ртибе ³´м халык иминлеген т´эмин итº м´сь´л´л´ре 
буенча даими комиссиясен´ йšкл´рг´.  

 
   

Ш´³´р Хакиме                                            Н.Г. М´³диев 
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                                                                            Ш´³´р Советыныј   
                                                                            4/9 нчы Карарына  
                                                                            1 кушымта 
                                                                            17 декабрь, 2015 ел 

 
 
                                        Проект 

Татарстан Республикасы  
Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге 

  Ш´³´р Советы 
 

КАРАРЫ 
 
 

                , 2015 ел                                                          № 
 
 
Татарстан Республикасы Яр 
Чаллы ш´³´ре муниципаль 
бер´млеге Уставына ºзг´решл´р 
кертº турында  
 
 

Ш´³´р Советыныј «Татарстан Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Уставына ºзг´решл´р кертº турында» карар 
проекты буенча гавами тыјлаулар н´тиќ´л´рен карап тикшерг´ч, 2003 
елныј 6 октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле ºзидар´не 
оештыруныј гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль 
законныј 28, 44 мадд´л´ре, Татарстан Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Уставыныј 92, 93, 94 мадд´л´ре нигезенд´   

Ш´³´р Советы   
 

КАРАР бирде: 
 
1. Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге в´киллекле органыныј 

2005 елныј 8 декабренд´ге 6/5 санлы карары бел´н расланган (Ш´³´р 
Советыныј 2006 елныј 19 октябренд´ге 15/4, 2007 елныј 4 июленд´ге 
23/4, 2007 елныј 25 декабренд´ге 28/10, 2008 елныј 29 февраленд´ге 
30/7, 2009 елныј 9 апреленд´ге 40/6, 2009 елныј 10 сентябренд´ге 42/7, 
2010 елныј 31 мартындагы 47/7, 2010 елныј 27 декабренд´ге 7/6, 2011 
елныј 15 декабренд´ге 15/7, 2012 елныј 5 июленд´ге 19/15, 2012 елныј 
20 декабренд´ге 22/19, 2013 елныј 29 августындагы 26/17, 2014 елныј 
21 февраленд´ге 29/17, 2014 елныј 16 октябренд´ге 33/17, 2015 елныј 
27 февраленд´ге 38/14, 2015 елныћ 23 июленд´ге 41/11 санлы 
Карарлары редакциясенд´) Татарстан Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Уставына тºб´нд´ге ºзг´решл´рне кертерг´: 

1) 9 мадд´неј 1 šлеше 24 пунктын яћа редакцияд´ б´ян ит´рг´: 
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«24) каты к¿нкºреш калдыкларын ¢ыю (шул ис´пт´н аерып ¢ыю), 
ташу, эшк´ртº, утильл´штерº, зарарсызландыру, кºмº буенча 
эшч´нлекне оештыруда катнашу;»;   

2) 31 мадд´неј 9 šлеше 2 пунктында  «профсоюздан» сºзл´ренн´н 
соћ «Россия Федерациясе субъектыныћ муниципаль бер´млекл´ре 
советыннан, муниципаль бер´млекл´рнећ башка берл´шм´л´ренн´н» 
сºзл´рен ¿ст´рг´;   

3) 31 мадд´неј 9.1 šлешен яћа редакцияд´ б´ян ит´рг´: 
«9.1. Депутат, ¢ирле ºзидар´нећ сайлап куелган органы ´гъзасы, 

¢ирле ºзидар´нећ сайлап куелган вазифаи заты, муниципаль вазифаны 
бил´г´н башка зат 2008 елныћ 25 декабренд´ге «Коррупцияг´ каршы 
тору турында» 273-ФЗ санлы Федераль закон ³´м башка федераль 
законнар бел´н билгел´нг´н чикл´м´л´рне, тыюларны ºт´рг´, 
вазифаларны башкарырга тиеш. Депутатныћ, ¢ирле ºзидар´нећ сайлап 
куелган органы ´гъзасыныћ, ¢ирле ºзидар´нећ сайлап куелган вазифаи 
затыныћ, муниципаль вазифаны бил´г´н башка затныћ в´кал´тл´ре, 
2008 елныћ 25 декабренд´ге «Коррупцияг´ каршы тору турында» 273-
ФЗ санлы Федераль закон, 2012 елныћ 3 декабренд´ге «Д´ºл´т 
вазифаларын бил´г´н затларныћ ³´м башка затларныћ чыгымнары 
аларныћ керемн´рен´ туры килºен контрольд´ тоту турында» 230-ФЗ 
санлы Федераль закон, 2013 елныћ 7 маендагы «Затларныћ аерым 
категориял´рен´ Россия Федерациясе территориясе чикл´ренн´н тышта 
урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемн´р) ачуны ³´м тотуны, 
саф акча средстволарын ³´м кыймм´тле ´йберл´рне саклауны, чит ил 
финанс инструментларына ия булуны ³´м (яки) алардан файдалануны 
тыю турында» 79-ФЗ Федераль закон бел´н билгел´нг´н чикл´м´л´рне, 
тыюларны ºт´м´г´нд´, вазифаларны башкармаганда, вакытыннан алда 
туктатыла.»; 

4) 34 мадд´неј 2 šлеше икенче абзацында «р´исе в´кал´тл´рен» 
сºзл´ренн´н соћ «х´литкеч тавыш бирº хокукы бел´н» сºзл´рен ¿ст´рг´;   

5) 41 мадд´неј 9 šлеше 11 пунктын яћа редакцияд´ б´ян ит´рг´:   
«11) каты к¿нкºреш калдыкларын ¢ыю (шул ис´пт´н аерып ¢ыю), 

ташу, эшк´ртº, утильл´штерº, зарарсызландыру, кºмº буенча 
эшч´нлекне оештыруда катнашу;». 

2. Ґлеге Карар матбугатта р´сми басылган кšнн´н ºз кšчен´ кер´, 
нигезл´м´л´р šчен ºз кšчен´ керº гам´лд´ге законнар бел´н башка 
вакытта каралган.  

3. Яр Чаллы ш´³´ре Хакиме Н.Г. М´³диевк´ ´леге Карарны 
гам´лд´ге законнарда билгел´нг´н т´ртипт´ д´ºл´т терк´вен´ юн´лтерг´. 

4. Ґлеге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыныј 
регламент, хокук т´ртибе, законлылык ³´м ќирле ºзидар´ буенча даими 
комиссиясен´ йšкл´рг´. 

 
 

Ш´³´р Хакиме                                                               Н.Г. М´³диев 
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                                                                            Ш´³´р Советыныј   
                                                                            4/9 нчы Карарына  
                                                                            2 кушымта 
                                                                            17 декабрь, 2015 ел 

 
Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставы проекты буенча 

гавами тыћлаулар ºтк´рº комиссиясе составы  
 

Андреева  
Флера Ивановна 

– муниципаль бер´млек Башлыгы 
урынбасары, комиссия р´исе; 
 

Ґд³´мова  
Лилия Ш´ºк´т кызы 
 
 
Ґхм´това  
Г¿лнар Карл кызы  
 
Ґхм´т¢анов  
Ленар Илдар улы  
 
Зуйков  

Сергей Геннадьевич  

 

– Хаким (Ш´³´р Советы) аппаратыныћ 
оештыру-аналитик ³´м хокукый эшл´р 
идар´се башлыгы; 
 
– Башкарма комитет Аппараты 
Ўит´кчесе; 
 
– Башкарма комитетныћ хокук идар´се 
башлыгы; 
 
– ш´³´р Советы депутаты, регламент, 
хокук т´ртибе ³´м халык иминлеген 
т´эмин итº м´сь´л´л´ре буенча даими 
комиссия р´исе.  
 
  
 

 
                              

 


