
 
15 декабрь, 2017 ел № 21/16 

 

 
Татарстан Республикасы Яр 

Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында  

 

 

2003 елның 06 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ 

санлы Федераль законның 28, 44 маддәләре, Татарстан 

Республикасы Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Уставының 
92, 93, 94 маддәләре нигезендә 

Шәһәр Советы 
 

КАРАР бирде: 
 

1. Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Вәкиллекле 

органының 2005 елның 08 декабрендәге 6/5 санлы Карары белән 

расланган (Шәһәр Советының 2006 елның 19 октябрендәге 15/4, 

2007 елның 04 июлендәге 23/4, 2007 елның 25 декабрендәге 28/10, 

2008 елның 29 февралендәге 30/7, 2009 елның 09 апрелендәге 40/6, 

2009 елның 10 сентябрендәге 42/7, 2010 елның 31 мартындагы 47/7, 

2010 елның 27 декабрендәге 7/6, 2011 елның 15 декабрендәге 15/7, 

2012 елның 05 июлендәге 19/15, 2012 елның 20 декабрендәге 22/19, 

2013 елның 29 августындагы 26/17, 2014 елның 21 февралендәге 
29/17, 2014 елның 16 октябрендәге 33/17, 2015 елның 27 

февралендәге 38/14, 2015 елның 23 июлендәге 41/11, 2016 елның 
24 февралендәге 6/10, 2017 елныӊ 22 февралендǝге 15/10, 2017 

елныӊ 10 августындагы 18/9 санлы Карарлары редакциясендә) 
Татарстан Республикасы Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге 

Уставына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 



1) 9 маддǝнеӊ 1 өлешенǝ түбǝндǝге эчтǝлектǝге 4.1 пунктын 

өстǝргǝ: 
«4.1)«Җылылык белән тәэмин итү турында» Федераль закон 

белǝн билгелǝнгǝн вәкаләтләр нигезендǝ җылылык белǝн тǝэмин итү 
системасыныӊ үсеше, ышанычлылыгы hǝм энергетик нǝтиҗǝлелеге 

өчен мөhим булган җылылык белǝн тǝэмин итүнеӊ муниципаль 

контрольдǝге бǝя зоналары кысаларында җылылык белǝн тǝэмин 

итүче оешманыӊ җылылык белǝн тǝэмин итү объектларын төзү, 
реконструкциялǝү hǝм (яйсǝ) модернизацияләү эшлǝрен контрольдǝ 
тоту;»; 

2) 9.1 маддǝсенеӊ 1 өлешенǝ түбǝндǝге эчтǝлектǝге 17 пунктны 

өстǝргǝ: 
 «17) инвалидлар, сǝламǝтлеге чикле булган затлар өчен спорт 

hǝм физик культура, адаптив спорт hǝм адаптив физик культураны 

үстерүгǝ телǝктǝшлек күрсǝтү.»;  

3)10 маддǝнеӊ 1 өлешен: 

- түбǝндǝге эчтǝлектǝге 4.4 пункты белǝн тулыландырырга: 

«4.4) 2014 елныӊ 28 июнендǝге «Россия Федерациясендǝ 
стратегик планлаштыру турында» 172–ФЗ санлы Федераль 

законында каралган стратегик планлаштыру вǝкалǝтлǝрен;»; 

 - 7 пунктны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«7) шǝhǝрнеӊ икътисади hǝм социаль хǝлен характерлаучы 

статистик күрсǝткечлǝр җыюны оештыру hǝм аларны Россия 

Федерациясе Хөкүмǝте билгелǝгǝн тǝртиптǝ дǝүлǝт хакимият 
органнарына тапшыру;»; 

4) 28 маддǝнеӊ 1 өлеше 4 пунктын түбǝндǝге редакциядǝ бǝян 

итǝргǝ: 
«4) муниципаль берǝмлекнеӊ социаль-иктисади үсеш 

стратегиясен раслау;»; 

5) 36 маддǝгǝ түбǝндǝге эчтǝлектǝге 2.1 өлешен өстǝргǝ: 
«2.1. Шǝhǝр Хакиме вǝкалǝтлǝре вакытыннан алда 

туктатылган очракта, Хаким сайлау вǝкалǝт туктатылган көннǝн 

башлап алты ай эчендǝ башкарыла. 

 Əгǝр Шǝhǝр Советы вǝкалǝтлǝре тǝмамланырга алты айдан ким 

вакыт калса, Хаким сайлау яӊа сайланган Шǝhǝр Советыныӊ 
беренче утырышында башкарыла.»; 

6) 41 маддǝнеӊ 9 өлешенǝ түбǝндǝге эчтǝлектǝге 9.4.1 пунктын 

өстǝргǝ: 
«9.4.1) ««Җылылык белән тәэмин итү турында» Федераль закон 

белǝн билгелǝнгǝн вәкаләтләр нигезендǝ җылылык белǝн тǝэмин итү 
системасыныӊ үсеше, ышанычлылыгы hǝм энергетик 

нǝтиҗǝлелелеге өчен мөhим булган җылылык белǝн тǝэмин итүнеӊ 
муниципаль контрольдǝге бǝя зоналары кысаларында җылылык 

белǝн тǝэмин итүче оешманыӊ җылылык белǝн тǝэмин итү 



объектларын төзү, реконструкциялǝү hǝм (яйсǝ) модернизацияләү 
эшлǝрен контрольдǝ тоту;»;  

7) 41 маддǝнеӊ 15 өлешенǝ түбǝндǝге эчтǝлектǝге 4 пунктны 

өстǝргǝ: 
«4) инвалидлар, сǝламǝтлеге чикле булган затлар өчен спорт 

hǝм физик культура, адаптив спорт hǝм адаптив физик культураны 

үстерүгǝ телǝктǝшлек күрсǝтү.»;   

8) 50 маддǝнеӊ 11 өлешен түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«11. Кешенең һәм гражданның хокукларына һәм 

вазифаларына, муниципаль берǝмлек гамǝлгǝ куйган оешмаларныӊ 
хокукый статусына кагылышлы муниципаль норматив хокукый 

актлар, шулай ук җирле узидарǝ органнары белǝн төзелгǝн 

килешүлǝр матбугатта рґсми басылган (хǝбǝр бирелгǝн) кšннґн 

гамґлгǝ керǝ.»; 

9) 92 маддǝнеӊ 3 өлеше 2 абзацын түбǝндǝге редакциядǝ бǝян 

итǝргǝ: 
«3.Шәһәр Уставына кертелгән һәм җирле үзидарә органнары 

структурасын, җирле үзидарә органнарыныӊ үзара вәкаләтләрен 

үзгәртүче (федераль законнарга туры китереп Уставка үзгǝрешлǝр 

кертү, җирле үзидарәнең сайлаулы вазифаи затларын сайлау 

тәртибе, вәкаләтләре, вәкаләтләр срогыннан тыш) үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр әлеге үзгәрешләрне шәһәр Уставына кертү турында 

хокукый акт кабул иткән Шәһәр Советы вәкаләтләре срогы чыккач 

үз көченә керә.». 

2. Əлеге Карар матбугатта рґсми басылган кšннґн єз кšченґ 
керґ, нигезлґмґлґр šчен єз кšченґ керє гамґлдґге законнар белґн 
башка вакытта каралган.  

3. Яр Чаллы шґ³ґре Хакиме Н.Г. Мґ³диевкґ ґлеге Карарны 
гамґлдґге законнарда билгелґнгґн тґртиптґ дґєлґт теркґвенґ 
юнґлтергґ. 

4. Ґлеге Карар єтґлешен тикшереп торуны Шґ³ґр Советыныј 
регламент, хокук тґртибе ³ґм халык иминлеген тґэмин итє 
мґсьґлґлґре буенча даими комиссиясенґ йšклґргґ. 
 
 

Шәһәр Хакиме                               Н.Г. Мәһдиев    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия Федерациясе Юстиция министрлыгыныӊ Татарстан Республикасы буенча идарǝсе тарафыннан 2017 

елныӊ 25 декабрендǝ теркǝлгǝн. Дǝүлǝти теркǝү номеры № RU 163020002017003.  

 
 


