
 
9 ноябрь, 2016 ел                                     № 11/10 

 
 
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 2017 елныј 20 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 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 
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´.    
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4. 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´.  

5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                                           
                                                                          Ш´³´р Советыныј   
                                                                          11/10 нчы Карарына  
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                                                                          кушымта 
                                                                          9 ноябрь, 2016 ел 

 
 
                                        Проект 

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

  Ш´³´р Советы 
 

КАРАРЫ 
 
 

                , 2017 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, 2016 елныћ 24 
февраленд´ге 6/10 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 26 пунктында «ш´³´рнећ генераль планы 
нигезенд´ территорияне планлаштыру буенча документацияне раслау,» 
сºзл´рен «Россия Федерациясе Ш´³´р т¿зелеше кодексы бел´н каралган 
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очракларда территорияне планлаштыру буенча документацияне раслау,» 
сºзл´рен´ алыштырырга; 

 2) 9.1 мадд´сенећ 1 ¿лешен´ тºб´нд´ге эчт´лект´ге 16 пунктны 
¿ст´рг´:  

«16) хокук бозуларны кис´тº ¿лк´сенд´ «Россия Федерациясенд´ 
хокук бозуларны кис´тº системасы нигезл´ре турында» Федераль закон 
бел´н каралган чараларны гам´лг´ ашыру;»; 

3) 41 мадд´д´:  
- 3 ¿лешне тºб´нд´ге эчт´лект´ б´ян ит´рг´:  

«3. Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигый ресурслардан 
файдалану ¿лк´сенд´: 

1) экологик торыш турында халыкка х´б´р итº, табигый б´ла-
казалар, ³´л´катл´р очрагында халык куркынычсызлыгын т´эмин итº 
буенча чаралар кºрº; 

2) муниципаль экологик программалар ³´м чаралар эшл´º, гам´лг´ 
ашыру, аларныћ ºт´лешен контрольд´ тоту; 

3) ш´³´р атмотферасы пычрануы, ¿слект´ге сулыкларга пычрак 
агызу, туфракныћ пычрануы, калдыкларны урнаштыру торышы 
турында м´гълºматларны ис´пк´ алу ³´м анализлау; 

4) ´йләнә-тирә мохитне саклау ¿л´ксенд´ хокук бозуларны ачыклау, 
кис´тº ³´м булдырмау буенча чараларны тормышка ашыру;   

5) муниципаль бер´млек территориясенд´ ху¢алык итºче 
субъектлар тарафыннан башкарылган табигатьне саклау чараларына 
анализ; 

6) ¢ир асты байлыкларын файдалануга бирг´нд´ ³´м ¢ир 
киш´рлекл´рен бºлеп бирг´нд´, территория халкыныћ социаль-
икътисадый ³´м экологик м´нф´гатьл´рен ºт´º бел´н б´йле м´сь´л´рне 
х´л итºд´ катнашу; 

7) гомумтаралган файдалы казылмаларны чыгарганда, шулай ук 
файдалы казылмаларны чыгару бел´н б´йле булмаган ¢ир асты 
корылмаларын т¿зег´нд´, ¢ир асты байлыкларыннан файдалануны ³´м 
саклауны контрольд´ тоту; 

8) эклогик экспертиза объектларына д´ºл´т экологик экспертизасы 
эксперт комиссиял´ре утырышларында кºз´тºче сыйфатында катнашу 
¿чен экспертлар ¢иб´рº, ´леге объектларны тиешле территорияд´ 
реализациял´г´н очракта ³´м башка административ-территориаль 
бер´млек кºзд´ тоткан ху¢алык ³´м башка эшч´нлекнећ ´йл´н´-тир´ 
мохитк´ м¿мкин булган йогынтысы очрагында; 

9) ºз в´кал´тл´ре чикл´ренд´ ¢´м´гать фикер алышулары, 
сорашулар, референдумнар, экологик оешмаларныћ (берл´шм´л´рнећ) 
³´м х´р´к´тл´рнећ гаризалары нигезенд´ экологик экспертиза 
сораулары буенча карарлар кабул итº ³´м тормышка ашыру; 

10) экологик экспертиза ºтк´релерг´ тиешле кºзд´ тотылган 
ху¢алык ³´м башка эшч´нлек турында халык арасында ¢´м´гать фикер 
алышулары, сорашулар, референдумнар уздыру; 

11) халык тал´бе буенча и¢тимагый экологик экспертизалар 
оештыру; 
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12) экологик экспертиза ¿лк´сенд´ башкарма хакимиятнећ федераль 
органнарына тиешле муниципаль бер´млек территориясенд´ кºзд´ 
тотылган ху¢алык яис´ башка эшч´нлек турында х´б´р итº; 

13) прокуратура органнарына, ´йл´н´-тир´ мохитне саклау 
¿лк´сенд´ башкарма хакимиятнећ федераль органнарына ³´м Россия 
Федерациясе субъектларыныћ д´ºл´т хакимияте органнарына экологик 
экспертиза объектын гам´лг´ ашыру башлануы турында д´ºл´т экология 
экспертизасыныћ ућай б´ял´м´сенн´н тыш х´б´р итº;»; 

- 8 ¿лешк´ тºб´нд´ге эчт´лект´ге 9 пунктны ¿ст´рг´:  
«9) хокук бозуларны кис´тº ¿лк´сенд´ «Россия Федерациясенд´ 

хокук бозуларны кис´тº системасы нигезл´ре турында» Федераль закон 
бел´н каралган чараларны гам´лг´ ашыру;»; 

- 9 ¿лешнећ 25 пунктын тºб´нд´ге редакцияд´ б´ян ит´рг´: 
«25) ¢ирле билгел´нешт´ге автомобиль юллары буенча х´р´к´т 

итк´нд´ авыр ºлч´ºле транспорт чаралары китерг´н зыянныћ кºл´мен 
билгел´º;». 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


