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Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 31 

октябрендǝге 27/15 санлы Карары белǝн 

расланган «Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлеге Башкарма комитеты 

карамагындагы административ-техник 

инспекция идарǝсе» муниципаль казна 

учреждениесе турында нигезнамǝгǝ 

үзгǝрешлǝр кертү хакында 

 

 

2003 елныӊ 6 октябрендǝге «Россия Федерациясендǝ җирле үзидарǝне 

оештыруныӊ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль законныӊ 16 

маддǝсе, 2002 елныӊ 10 январендǝге «Тирǝ-юнь мохитне саклау турында» 7-ФЗ 

санлы Федераль законныӊ 7 маддǝсе, шǝhǝр Уставыныӊ 28, 41 маддǝлǝре нигезендǝ  

Шǝhǝр Советы  

 

КАРАР бирде: 

 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 31 октябрендǝге 27/15 санлы Карары (Шǝhǝр 

Советыныӊ 2013 елныӊ 19 декабрендǝге 28/14 санлы Карары редакциясендǝ) белǝн 

расланган «Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Башкарма комитеты 

карамагындагы административ-техник инспекция идарǝсе» муниципаль казна 

учреждениесе турында нигезнамǝгǝ түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ:   

1) 10 пунктка түбǝндǝге сүзлǝрне өстǝргǝ: 

«шулай ук тирǝ-юнь мохитне саклау буенча чаралар hǝм экологик экспертиза 

үткǝрү.»; 

2) 11 пунктныӊ 1 пунктчасына түбǝндǝге сүзлǝрне өстǝргǝ:  

«тирǝ-юнь мохитне саклау hǝм экологик экспертиза өлкǝсендǝ законнар.»; 

12 пунктка түбǝндǝге эчтǝлектǝге 27-37 пунктчаларны өстǝргǝ: 

«27) җир асты байлыкларын файдалануга биргәндә, территориядә яшәгән 

халыкның социаль-экономик һәм экологик мәнфәгатьләрен яклауга бәйле 

мәсьәләләрен хәл итүдә катнашу; 



2 

 

28) гомумтаралган файдалы казылмаларны чыгарганда, шулай ук файдалы 

казылмалар чыгаруга бәйле булмаган җир асты корылмалары төзелешен алып 

барганда җир асты байлыкларыннан файдалануны һәм саклауны тикшереп тору; 

29) башка административ-терриотриаль берǝмлек билгелǝгǝн хуҗалык яки 

башка эшчǝнлекнеӊ тирǝ-юнь мохиткǝ мөмкин булган йогынтасы очрагында, 

экологик экспертиза объектларына дǝүлǝт экологик экспертизасы эксперт 

комиссиялǝре утырышларында күзǝтчелǝр сыйфатында катнашу өчен экспертлар 

җибǝрү; 

30) җǝмǝгать фикер алышулары, сорашулар, референдумнар, иҗтимагый 

экологик оешмаларныӊ (берлǝшмǝлǝрнеӊ) hǝм хǝрǝкǝтлǝрнеӊ гаризалары, экологик 

экспертиза объектлары турында мǝгълүмат нǝтиҗǝлǝре нигезендǝ экологоик 

экспертиза мǝсьǝлǝре буенча үз вǝкалǝтлǝре чиклǝрендǝ карарлар кабул итү hǝм 

гамǝлгǝ ашыру; 

31) халык арасында экологик экспертиза үткǝрелергǝ тиеш күздǝ тотылган 

хуҗалык яки башка эшчǝнлек турында җǝмǝгать фикер алышулары, сорашулар, 

референдумнар үткǝрү; 

32) халык талǝбе буенча экологик экспертизалар үткǝрү; 

33) экологик экспертиза өлкǝсендǝ башкарма комитетныӊ федераль 

органнарына тиешле муниципаль берǝмлек территориясендǝ күздǝ тотылган 

хуҗалык яки башка эшчǝнлек турында хǝбǝр итү;  

34) прокуратура, экологик экспертиза өлкǝсендǝ башкарма комитетныӊ 

федераль органнарына hǝм Россия Федерациясе субъектлары дǝүлǝт хакимияте 

органнарына дǝүлǝт эколгик экспертизасыныӊ уӊай бǝялǝмǝсеннǝн башка экологик 

объектны гамǝлгǝ ашыра башлау турында хǝбǝр итү;  

35) җирле ǝhǝмияттǝге аеруча сакланучы табигать территориялǝреннǝн 

файдалану hǝм саклау өлкǝсендǝ муниципаль контрольне гамǝлгǝ ашыру; 

36) үзагачныӊ берǝмлек күлǝме өчен түлǝү күлǝмен билгелǝү буенча 

тǝкъдимнǝр хǝзерлǝү; 

37) урман хуҗалыгы регламентларын эшлǝү, шулай ук урманнарны үзлǝштерү 

проектларына муниципаль экспертиза үткǝрү.» 

2. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ шǝhǝр төзелеше, 

шǝhǝр инфраструктурасын hǝм торак-коммуналь хуҗалыкны үстерү мǝсьǝлǝлǝре 

буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ.  

 

 

 

Шǝhǝр Хакиме                                                                           Н.Г. Мǝhдиев 

 


