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Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставын Татарстан
Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы
поселогы Советының 2015 елның 17 декабрендəге 18 номерлы карары белəн
кабул ителгəн» Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставын
гамəлдəге Россия Федерациясе законнарына туры китерү максатларында,
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы Советының 2015 елның 17 декабрендəге 18 номерлы
карары белəн кабул ителгəн «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге
Уставының» 89,90 статьясы белəн
Карар итте:
1. Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы
Советының "Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы"
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына
үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында " гы Карары проектын
хупларга һəм халык алдында тыңлаулар үткəрүгə чыгарырга»(1 нче
кушымта)
2. Расларга:
- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы Советының «Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль
берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында " карар
проекты буенча гражданнарның тəкъдимнəрен исəпкə алу тəртибе» (2
нче кушымта)
- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы Советының «Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль
берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында " карары
проекты буенча ачык тыңлаулар үткəрү тəртибе» (3 нче кушымта)

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» Советының
2018 елның _____номерлы карарына кушымта
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы»
муниципаль берəмлеге башлыгы
Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы Рəисе
_______________________Р.Ə. Кəримов

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
«___» _________ 2018 ел

КАРАР
№____

Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы «Җəлил
шəһəр тибындагы поселогы»
муниципаль берəмлеге Уставына
үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү
турында

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставын Татарстан
Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы
поселогы Советының 2015 елның 17 декабрендəге 18 номерлы карары белəн
кабул ителгəн» Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставын
гамəлдəге Россия Федерациясе законнарына туры китерү максатларында,
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы Советының 2015 елның 17 декабрендəге 18 номерлы
карары белəн кабул ителгəн «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге
Уставының» 89,90 статьясы белəн
КАРАР ИТТЕ:
1. 1 нче кушымта нигезендə Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының 2015
елның 17 декабрендəге 18 номерлы карары белəн кабул ителгəн Татарстан
Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы
поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр
кертергə.
2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы Советының 2015 елның 17 декабрендəге 18 номерлы
карары белəн кабул ителгəн " Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы «муниципаль берəмлеге

Уставының үзгəртелгəн нигезлəмəлəренең яңа редакциясен хупларга.(2 нче
кушымта)
3. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы«Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге башлыгы (2005 елның 21
июлендəге 97-ФЗ номерлы» муниципаль берəмлеклəр уставларын дəүлəт
теркəвенə алу турында «Федераль законда билгелəнгəн тəртиптə əлеге
карарны дəүлəт теркəвенə алуны тəкъдим итə.
4. Əлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мəгълүмат рəсми
порталында
(PRAVO.TATARSTAN.RU»
Интернет
«мəгълүматтелекоммуникация челтəрендə» Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
районы муниципаль берəмлегенең рəсми сайтында һəм «Сарман»газетасында
бастырырга.
5. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Сарман муниципаль
районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы башлыгына йөклəргə.
Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы Рəисе
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы»
муниципаль берəмлеге башлыгы

Р.Ə. Кəримов

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» Советының
2018 елның _____номерлы карарына 1 нче кушымта (ПРОЕКТ)
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы»
муниципаль берəмлеге башлыгы
Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы Рəисе
_______________________Р.Ə. Кəримов

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы Советының 2015 елның 17 декабрендəге 18
номерлы карары белəн кабул ителгəн
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына
үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү
1. 7 маддəдə:
а) 1 өлешкə түбəндəге эчтəлекле п 4.1 1 өстəргə: «4.1) җылылык белəн
тəэмин итү зоналарында җылылык белəн тəэмин итү объектларын төзү,
реконструкциялəү һəм (яки) модернизациялəү, җылылык белəн тəэмин итү
системасының ышанычлылыгын һəм энергетик нəтиҗəлелеген арттыру өчен
кирəкле һəм аның өчен "җылылык белəн тəэмин итү турында" Федераль
законда билгелəнгəн вəкалəтлəр чиклəрендə билгелəнгəн Җылылык белəн
тəэмин итү объектларын төзү, реконструкциялəү һəм (яки) модернизациялəү
чараларын муниципаль җылылык белəн тəэмин итү»;
б) 1 өлешнең 20 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «20) каты
коммуналь калдыкларны җыю (шул исəптəн аерым җыю) һəм
транспортировкалау эшчəнлеген оештыруда катнашу»;
в) 1 өлешнең 21 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «21)
җирлек территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəрен раслау, аларның үтəлешен
тикшереп тору, күрсəтелгəн Кагыйдəлəр нигезендə җирлек территориясен
төзеклəндерүне оештыру, шулай ук җирлекнең торак пунктлары чиклəрендə
урнашкан махсус сакланыла торган табигать территориялəре урманнарын
куллануны, саклауны, саклауны, торгызуны оештыру»;
г) 1 өлешнең 22 пунктына түбəндəге сүзлəр өстəргə: «индивидуаль
торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзү яки реконструкциялəү
турында белдерүдə күрсəтелгəн хəбəрнамəгə туры килү турында хəбəрнамə
җибəрү (алга таба-хəбəрнамə җибəрү) - планлаштырылган төзелеш турында
хəбəрнамə) индивидуаль торак төзелеше объекты яисə бакча йорты
параметрларын билгелəнгəн параметрларга һəм индивидуаль торак төзелеше
объекты яисə җир кишəрлегендə бакча йорты урнаштыруның рөхсəт

ителгəнлегенə, индивидуаль торак төзелеше объекты яисə бакча йорты
параметрларына билгелəнгəн параметрларга һəм (яисə) индивидуаль торак
төзелеше объекты яисə җир кишəрлегендə бакча йорты параметрларына туры
килмəве турында хəбəрнамə, индивидуаль торак төзелеше яисə бакча
йортының төзелгəн яки үзгəртеп корылган объектының җирлек
территориялəрендə урнашкан җир кишəрлеклəрендə индивидуаль торак
төзелеше яки бакча йортларын төзегəндə яки реконструкциялəгəндə шəһəр
төзелеше эшчəнлеге турындагы закон талəплəренə туры килүе яки туры
килмəве турында хəбəрнамə Россия Федерациясе граждан законнары
нигезендə үз белдеге белəн төзелгəн бинаны сүтү турында Карар кабул
ителде, Җир билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəре белəн
билгелəнгəн капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкциялəү рөхсəт
ителгəн иң чик параметрларга туры китерү, территорияне планлаштыру
документлары яки федераль законнар белəн билгелəнгəн капиталь төзелеш
объектлары параметрларына мəҗбүри талəплəр белəн тəңгəллəштерү
турында карарлар (алга таба-шулай ук) - билгелəнгəн талəплəргə туры
китерү), максатчан билгелəнеше буенча файдаланылмый торган яки Россия
Федерациясе законнарын бозып файдаланыла торган җир кишəрлеген алу, үз
белдеге белəн төзелгəн биналарны сүтеп алу яки аны Россия Федерациясе
Шəһəр төзелеше кодексында каралган очракларда билгелəнгəн талəплəргə
туры китерү турында карарлар»;
д) 1 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 40 пункт өстəргə: «40) 2014 елның 28
июнендəге Федераль законда каралган стратегик планлаштыру өлкəсендəге
вəкалəтлəр. № 172-ФЗ «Россия Федерациясендə стратегик планлаштыру
турында"; торак төзелеше яисə бакча йорты билгелəнгəн параметрларга һəм
(яки) җир кишəрлегендə индивидуаль торак төзелеше объектын яисə бакча
йортын урнаштыру рөхсəт ителми торган булырга тиеш түгел, индивидуаль
торак төзелеше яисə үзгəртеп корылган объект яисə бакча йорты талəплəренə
туры килмəве турында хəбəрнамə җир кишəрлеклəрендə индивидуаль торак
төзелеше яисə реконструкциялəгəндə шəһəр төзелеше эшчəнлеге турында
закон талəплəренə туры килмəү яисə туры килмəве турында хəбəр, Россия
Федерациясе граждан законнары нигезендə үз белдеге белəн төзелгəн бинаны
сүтү, үз белдеге белəн төзелгəн бинаны сүтү яки аны җир куллану һəм
төзелеш кагыйдəлəре белəн билгелəнгəн рөхсəт ителгəн капиталь төзелеш
объектларын реконструкциялəү, территорияне планлаштыру буенча
документлар яисə федераль законнарда билгелəнгəн капиталь төзелеш
объектлары параметрларына мəҗбүри талəплəр белəн туры китерү турында
Карар кабул итү (алга таба-шулай ук - билгелəнгəн талəплəргə туры китерү),
максатчан билгелəнеше буенча файдаланылмый торган яки Россия
Федерациясе законнарын бозып файдаланыла торган җир кишəрлеген алу, үз
белдеге белəн төзелгəн биналарны сүтеп алу яки аны Россия Федерациясе
Шəһəр төзелеше кодексында каралган очракларда билгелəнгəн талəплəргə
туры китерү турында карарлар»;
е) 1 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 41 пункт өстəргə: «41) җирлекнең икътисады
һəм социаль өлкəсе торышын характерлый торган статистик күрсəткечлəр

җыюны оештыру һəм күрсəтелгəн мəгълүматларны Россия Федерациясе
Хөкүмəте билгелəгəн тəртиптə дəүлəт хакимияте органнарына бирүне
оештыру»;
ж) 1 өлешнең 5 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «5) җирлек
чиклəрендə җирле əһəмияттəге автомобиль юлларына карата юл эшчəнлеге
һəм аларда юл хəрəкəте иминлеген тəэмин итү, шул исəптəн парковкалар
(парковка урыннары) булдыру һəм аларның эшчəнлеген тəэмин итү, җирлек
чиклəрендə җирле əһəмияттəге автомобиль юлларының сакланышын
муниципаль контрольне гамəлгə ашыру, юл хəрəкəтен оештыру, шулай ук
автомобиль юлларын куллану һəм Россия Федерациясе законнары нигезендə
юл эшчəнлеген гамəлгə ашыру өлкəсендə башка вəкалəтлəрне гамəлгə
ашыру»темасына семинар-киңəшмə узды.";
2.
8 маддəдə:
а) 1 өлешнең 11 пункты үз көчен югалткан дип танырга;
б) 1 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 15 пункт өстəргə: «15) инвалидлар,
сəламəтлек мөмкинлеклəре чиклəнгəн затлар, адаптив физик культура һəм
адаптив спорт үсешенə ярдəм күрсəтү»;
в) 1 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 16 пункт өстəргə: «16) "кулланучылар
хокукларын яклау турында»1992 елның 7 февралендəге 2300-1 номерлы
Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын яклау
чараларын гамəлгə ашыру."
3. 13 маддəнең 7 пункты «ачык тыңлаулар» сүзеннəн соң «, иҗтимагый
фикер алышулар " сүзлəрен өстəргə»;
4.
20 маддəдə:
а) 20 маддəнең исемен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «20 Статья. Ачык
тыңлаулары, иҗтимагый фикер алышулар»;
б) 3 өлешнең 3 пункты үз көчен югалткан дип танырга;
в) 3 өлеш түбəндəге эчтəлекле 5 пункт өстəргə: «5) муниципаль берəмлекнең
социаль-икътисадый үсеше стратегиясе проектын»;
г) 10 өлештə «ачык тыңлаулар оештыру һəм үткəрү тəртибе» сүзлəрен «əлеге
статьяның 3 өлешендə күрсəтелгəн проектлар һəм мəсьəлəлəр буенча ачык
тыңлаулар оештыру һəм үткəрү тəртибе " сүзлəренə алмаштырырга»;
д) түбəндəге эчтəлекле 11 өлеш өстəргə: «11. Генераль планнар проектлары,
җирдəн файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəре проектлары, территорияне
планлаштыру
проектлары,
территорияне
межалау
проектлары,
территориялəрне төзеклəндерү кагыйдəлəре проектлары, күрсəтелгəн
расланган документларның берсенə, җир кишəрлеген яисə капиталь төзелеш
объектын шартлы рөхсəт ителгəн файдалануга рөхсəт бирү турында карар
проектлары, рөхсəт ителгəн төзелеш объектларының чик параметрларыннан
кире кагуга рөхсəт бирү турында карар проектлары буенча карар проектлары
буенча, җир кишəрлеклəреннəн һəм капиталь төзелеш объектларыннан
рөхсəт ителгəн башка төр файдалану мəсьəлəлəре буенча җирдəн файдалану
һəм төзелеш кагыйдəлəренең расланган кагыйдəлəре булмаганда иҗтимагый

фикер алышулар яисə гавами тыңлаулар үткəрелə, аларны оештыру һəм
үткəрү тəртибе муниципаль берəмлек уставы һəм (яки) шəһəр төзелеше
эшчəнлеге турындагы законнар нигезлəмəлəрен исəпкə алып муниципаль
берəмлекнең вəкиллекле органы норматив хокукый акты белəн билгелəнə.»;
5. 24 маддəдə:
а) 1 өлештə " күрсəтелгəн торак пунктның башка Җирлек (муниципаль
район) территориясенə" сүзеннəн соң; "əлеге торак пункт территориясендə
гражданнарның үзара салымы акчаларын кертү һəм куллану мəсьəлəсе
буенча җирлек составына керүче торак пунктта; Җирлек пунктында
старосталары кандидатурасын тəкъдим итү мəсьəлəсе буенча, шулай ук
Җирлек торак пункты старосталары вəкалəтлəрен вакытыннан алда туктату
мəсьəлəсе буенча Җирлек торак пунктында гражданнар җыены шулай ук
муниципаль хезмəт турында Россия Федерациясе законнарында каралган
очракларда муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəүгə конкурс үткəргəндə
конкурс комиссиясе составына кандидатуралар тəкъдим итү максатларында
үткəрелə ала.» сүзлəрен өстəргə.;
б) түбəндəге эчтəлекле 3 өлеш өстəргə: «3. Гражданнар җыены
муниципаль берəмлек башлыгы тарафыннан яисə 10 кешедəн ким булмаган
сайлау хокукына ия торак пункт халкы төркеме инициативасы белəн
чакырыла ала.»;
в) түбəндəге эчтəлекле 4 өлеш өстəргə: «4. Җыен үткəрү инициативасына
ярдəм итəргə тиешле имзалар саны сайлау хокукына ия, даими яки нигездə
торак пункт территориясендə яшəү урыны буенча теркəлгəн гражданнар
саныннан 5 процент тəшкил итə, лəкин 25тəн дə ким булырга тиеш түгел.»;
г) түбəндəге эчтəлекле 5 өлеш өстəргə: «5. Муниципаль берəмлек
башлыгы тарафыннан күрсəтелə торган гражданнар җыены муниципаль
берəмлек башлыгы карары белəн билгелəнə, инициативалы төркем
тарафыннан күрсəтелə торган гражданнар җыены муниципаль берəмлекнең
вəкиллекле органы карары белəн билгелəнə.»;
д) түбəндəге эчтəлекле 6 өлеш өстəргə: «6. Торак пунктта яшəүчелəр
гражданнар җыеннарын үткəрү вакыты һəм урыны турында алдан хəбəр
итəлəр, гражданнар җыеннарын хəл итүгə чыгарыла торган мəсьəлəлəр
буенча муниципаль хокукый акт проекты һəм материаллар белəн алдан ук
танышалар, «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге составына
керүче торак пунктларда гражданнар җыеннарын үткəрүгə əзерлек тəртибе
турында " Положениедə билгелəнгəн тəртип нигезендə, гражданнар
җыеннарын үткəрү тəртибе нигезендə алдан ук танышалар.»;
е) түбəндəге эчтəлекле 7 өлеш өстəргə: «7. Җыенда кабул ителгəн
карарлар муниципаль хокукый актлар булып торалар, муниципаль берəмлек
башлыгы тарафыннан имзаланалар һəм Татарстан Республикасы муниципаль
норматив хокукый актлары регистрына кертелергə тиеш.»;

6.
29 маддəдə:
а) 6 өлешне түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «6. Депутат, җирле
үзидарəнең сайланулы органы əгъзасы, җирле үзидарəнең сайланулы
вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа билəгəн башка зат "коррупциягə каршы
көрəш турында" 2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль
закон һəм башка федераль законнар белəн билгелəнгəн бурычларны үтəргə
тиеш. Депутат, җирле үзидарəнең сайланулы органы əгъзасы, җирле
үзидарəнең сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа билəгəн башка
затның вəкалəтлəре "коррупциягə каршы көрəш турында" 2008 елның 25
декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, "дəүлəт Вазыйфаларын
билəүче затларның һəм башка затларның чыгымнарының аларның
керемнəренə туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3
декабрендəге 230-ФЗ номерлы Федераль закон белəн билгелəнгəн
чиклəүлəрне, тыюларны үтəмəгəн очракта вакытыннан алда туктатыла",
"Аерым категория затларның счетларын (кертемнəр) ачуны һəм ия булуны
тыю турында"2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белəн,
Россия Федерациясе территориясеннəн читтə урнашкан чит ил банкларында
кулдагы акча һəм кыйммəтле əйберлəр саклауны, чит ил финанс
инструментларыннан файдалануны һəм (яки) алардан файдалануны тыю
турында" гы Федераль закон нигезендə."
б) түбəндəге эчтəлекле 7 өлеш өстəргə: «7. Депутатның сайлаучылар
белəн очрашулары махсус билгелəнгəн урыннарда, шулай ук ишегалды
территориялəрендə, аларны үткəрү тормыш белəн тəэмин итү объектлары,
транспорт яки социаль инфраструктура, элемтə, җəяүлелəр хəрəкəтен һəм
(яки) транспорт чаралары эшчəнлеген бозу яисə гражданнарның торак
урыннарына яки транспорт яки социаль инфраструктура объектларына үтеп
керү мөмкинлеге бозылмау шарты белəн үткəрелə. Россия Федерациясе
субъекты башкарма хакимияте органнарына яки җирле үзидарə органнарына
мондый очрашулар турында хəбəр итү талəп ителми. Шул ук вакытта депутат
күрсəтелгəн органнарга аларны үткəрү датасы һəм вакыты турында алдан
хəбəр итəргə хокуклы.";
в) түбəндəге эчтəлекле 8 өлеш өстəргə:
"8. Җирле үзидарə органнары депутатларның сайлаучылар белəн очрашуын
үткəрү өчен махсус билгелəнгəн урыннарны билгелилəр, шулай ук
депутатлар сайлаучылар белəн очрашуларын үткəрү өчен җирле үзидарə
органнары тарафыннан бирелə торган урыннар исемлеген һəм аларны бирү
тəртибен билгелилəр.";
г) түбəндəге эчтəлекле 9 өлеш өстəргə:
"9 депутатның сайлаучылар белəн гавами чара рəвешендə очрашулары
җыелышлар, митинглар, демонстрациялəр, урам йөрешлəре һəм пикетлар
турында Россия Федерациясе законнары нигезендə үткəрелə.";
г) түбəндəге эчтəлекле 10 өлеш өстəргə:
"10. Җыелышлар, митинглар, демонстрациялəр, урам йөрешлəре һəм
пикетлар турында Россия Федерациясе законнары белəн билгелəнə торган
гавами чара рəвешендə депутатның сайлаучылар белəн очрашуларын

оештыру яки үткəрүгə комачаулау үзе өчен Россия Федерациясе законнары
нигезендə административ җаваплылыкка тартыла."
7. 32 маддəдə:
а) килəсе эчтəлектə 1 өлешкə 4.1 пункт өстəргə.: «4.1. җирлекнең социальикътисади үсеш стратегиясен раслау»;
б) 1 өлешнең 39 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «39) муниципаль
берəмлек территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəрен раслау».
8.
39 маддəнең 6 өлешенə түбəндəге эчтəлекле абзац өстəргə::
"Татарстан Республикасы Президентының җирлек Советы депутаты
вəкалəтлəрен вакытыннан алда туктату турында гариза белəн мөрəҗəгать
иткəн очракта, вəкалəтлəрне вакытыннан алда туктату өчен нигез барлыкка
килү көне булып əлеге гариза муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органына
кергəн көн санала."
9.
42 маддəнең 6 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «6.
Муниципаль берəмлек башлыгы "коррупциягə каршы көрəш турында" 2008
елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, "дəүлəт
Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка затларның чыгымнарының
аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3
декабрендəге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "аерым категориядəге
затларның счетларын (кертемнəр) ачуны һəм ия булуны тыю турында" 2013
елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белəн, чит ил банкларында
акча һəм кыйммəтле əйберлəрне Россия Федерациясе территориясеннəн
читтə урнашкан, ия булу һəм (яки) файдаланырга чит ил финанс
инструментларының"
10.
42 маддəнең 3 өлешендəге 1 пунктын түбəндəге редакциядə бəян
итəргə: «1) эшкуарлык эшчəнлеге белəн шəхсəн яисə ышанычлы затлар аша
шөгыльлəнергə, коммерция оешмасы белəн идарə итүдə яисə коммерциячел
булмаган оешма белəн идарə итүдə катнашырга (Россия Федерациясе
субъекты муниципаль берəмлеклəре советы идарəсендə, муниципаль
берəмлеклəрнең башка берлəшмəлəрендə, сəяси партиядə катнашудан тыш,
съездда (конференциядə) яисə башка иҗтимагый оешманың гомуми
җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык,
яшелчəчелек кооперативлары,, ), Россия Федерациясе Президенты яки Россия
Федерациясе Хөкүмəте акты нигезендə оешманың коллегиаль органы
эшчəнлегендə түлəүсез катнашудан тыш; муниципаль берəмлек идарə
органнарында һəм Ревизия комиссиясендə муниципаль берəмлек
мəнфəгатьлəрен, гамəлгə куючы (акционер) түлəүсез нигездə тəкъдим итү,
муниципаль берəмлек исеменнəн муниципаль милектə булган оешмалар яки
идарə итүне гамəлгə куючы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру тəртибен билгели
торган муниципаль хокукый актлар нигезендə (устав капиталында катнашу
өлешлəре); федераль законнарда каралган башка очраклар;»;
11. 44 маддəдə:
а) 3 өлешне түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «3. Муниципаль берəмлек
башлыгы вəкалəтлəре вакытыннан алда туктатылган очракта, җирлек

башлыгын үз составыннан яисə конкурс нəтиҗəлəре буенча конкурс
комиссиясе тəкъдим иткəн кандидатлар арасыннан сайлау вəкалəтлəре
шундый туктатылган көннəн алты айдан да соңга калмыйча гамəлгə
ашырыла.
Шул ук вакытта əгəр җирлек Советы вəкалəтлəре срогы тəмамланганчы алты
айдан ким булса, җирлек советы составыннан муниципаль берəмлек
башлыгын сайлау яңа сайланган Җирлек Советының беренче утырышында, ə
конкурс нəтиҗəлəре буенча конкурс комиссиясе тəкъдим иткəн кандидатлар
арасыннан муниципаль берəмлек башлыкларын сайлау - җирлек советын
хокукый составка сайлау көненнəн өч ай дəвамында башкарыла.»
б) тулыландырырга өлеше 3.1. килəсе эчтəлек: «3.1. Вəкалəтлəре
вакытыннан алда туктатылган муниципаль берəмлек башлыгы (Россия
Федерациясе субъекты дəүлəт хакимиятенең югары башкарма органы
җитəкчесе) муниципаль берəмлек башлыгы вазыйфасыннан читлəштерү
турында яисə муниципаль берəмлек башлыкларын отставкага җибəрү
турында җирлек Советы карары нигезендə əлеге хокукый актка яисə суд
тəртибендə карарка шикаять бирсə, җирлек Советы муниципаль берəмлек
башлыгын сайлау турында Карар кабул итəргə хокуклы түгел, Совет
тарафыннан үз составыннан яисə конкурс нəтиҗəлəре буенча конкурс
комиссиясе тəкъдим иткəн кандидатлар арасыннан суд карары законлы
көченə кергəнче сайлап куела.»
12.
47 маддəдə:
а) 2 өлешнең 11 пункты үз көчен югалткан дип танырга;
б) 2 өлеш түбəндəге эчтəлекле 15 пункт өстəргə: «15) инвалидлар,
сəламəтлеклəре чиклəнгəн затлар, адаптив физик культура һəм адаптив спорт
үсешенə ярдəм итə»;
в) 2 өлешкə түбəндəге эчтəлекле 16 пункт өстəргə: «16) "кулланучылар
хокукларын яклау турында" 1992 елның 7 февралендəге 2300-1 номерлы
Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын яклау
чараларын гамəлгə ашыра»;
г) 1 өлешнең 4 пунктында " җирлек торак пунктлары чиклəрендə җирле
əһəмияттəге автомобиль юлларын саклаган өчен «сүзлəреннəн соң «юл
хəрəкəтен оештыру;»сүзлəрен өстəргə.
13.
48 маддəнең 5 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «5.
Җирлек башкарма комитеты җитəкчесе 2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ
номерлы "Коррупциягə каршы көрəш турында" Федераль закон, 2012 елның
3 декабрендəге "дəүлəт Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка
затларның чыгымнары аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору
турында" гы 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "аерым категориядəге
затларның счетларын (кертемнəр) ачуны һəм саклауны тыю турында" 2013
елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, чит ил банкларында акча
һəм кыйммəтле əйберлəр, Россия Федерациясе территориясеннəн читтə
урнашкан чит ил финанс инструментларына ия булу һəм (яки) алардан
файдалану».

14.
52 маддəнең 2 өлешендəге 2 пунктын түбəндəге редакциядə бəян
итəргə: «2) Башкарма комитет җитəкчесе белəн Контракт "коррупциягə
каршы көрəш турында" 2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы
Федераль закон, "дəүлəт Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка
затларның чыгымнарының аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору
турында" 2012 елның 3 декабрендəге 230-ФЗ номерлы Федераль закон белəн
билгелəнгəн чиклəүлəрне, тыюларны, бурычларны үтəмəүгə бəйле рəвештə
Татарстан Республикасы Президенты гаризасы нигезендə суд тəртибендə
өзелергə мөмкин", "Аерым категория затларның аерым категориялəренə
Россия Федерациясе территориясеннəн читтə урнашкан чит ил банкларында
счетлар (кертемнəр) ачуны һəм ия булуны тыю турында" 2013 елның 7
маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендə керемнəр, чыгымнар,
милек һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəр турында Россия Федерациясе
законнары нигезендə бирелə торган белешмəлəрнең дөреслеген һəм
тулылыгын тикшерү нəтиҗəсендə ачыкланган".»
15.
73 маддəнең 3 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «3.
Кеше һəм граждан хокукларына, иреклəренə һəм бурычларына кагылышлы
муниципаль норматив хокукый актлар, гамəлгə куючы булып муниципаль
берəмлек торган оешмаларның хокукый статусын билгели торган
муниципаль норматив хокукый актлар, шулай ук җирле үзидарə органнары
арасында төзелə торган килешүлəр рəсми басылып чыкканнан соң (халыкка
игълан итү) үз көченə керə.
Муниципаль хокукый актны яисə җирле үзидарə органнары арасында
төзелгəн Килешүне рəсми бастырып чыгаруны, аның тулы текстын тиешле
муниципаль берəмлектə таратыла торган Вакытлы матбугатта беренче
бастырып чыгару санала».
16. 83 маддəдə:
а) 1 өлешне түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «1. Гражданнарның
үзара салым акчалары дигəндə җирле əһəмияттəге конкрет мəсьəлəлəрне хəл
итү өчен гражданнарның бер тапкыр түлəүлəре аңлашыла. Гражданнарның
үзара салым түлəүлəре күлəме җирлек составына кергəн торак пунктның
барлык халкы өчен дə (җирлек составына керə торган торак пункт) абсолют
зурлыкта билгелəнə, аларның саны җирлек халкының гомуми саныннан 30
проценттан артып китə алмый һəм алар өчен түлəү күлəме кимергə мөмкин.»
б) 2 өлешне түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «2. Əлеге статьяның 1
пунктында күрсəтелгəн гражданнарга бер тапкыр бирелə торган түлəүлəрне
кертү һəм куллану мəсьəлəлəре җирле референдумда хəл ителə, ə «Россия
Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1
статьясындагы 1 өлешенең 4.1 пунктында каралган очракларда гражданнар
җыенында хəл ителə.
17.
90 маддəдə:
а) түбəндəге эчтəлеккə 4 өлеш өстəргə «4. Муниципаль берəмлек Уставын яңа
редакциядə муниципаль хокукый акт белəн муниципаль берəмлек уставына
үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында бəян итү рөхсəт ителми. Бу очракта

муниципаль берəмлекнең яңа Уставы кабул ителə, ə элек гамəлдə булган
муниципаль берəмлек уставы һəм аңа үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү
турында муниципаль хокукый актлар муниципаль берəмлекнең яңа Уставы
үз көченə кергəн көннəн үз көчен югалткан дип таныла»;
б) түбəндəге эчтəлеккə 5 өлеш өстəргə: «5. Муниципаль берəмлек
уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр муниципаль хокукый акт тарафыннан
кертелə, ул рəсмилəштерелергə мөмкин:
1) аның рəисе һəм муниципаль берəмлек башлыгы кул куйган җирлек
Советы карары йə муниципаль берəмлек башлыгы, җирлек Советы рəисе
вəкалəтлəрен башкаручы үзе генə;
2) җирлек Советы тарафыннан кабул ителгəн һəм муниципаль берəмлек
башлыгы кул куйган аерым норматив хокукый акт белəн. Бу очракта əлеге
хокукый актта җирлек Советы аны кабул итү турындагы карарның
реквизитлары куела. Җирлек Советының мондый карарына муниципаль
берəмлек уставына кертелə торган үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү рөхсəт
ителми;"
18.
91 маддəнең 3 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
«3.Муниципаль берəмлек Уставына кертелгəн үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр,
җирле үзидарə органнары арасында вəкалəтлəр бүлешү (муниципаль
берəмлек уставын федераль законнарга туры китерү, шулай ук вəкалəтлəрне,
вəкалəтлəр срогын, җирле үзидарəнең сайланулы вазыйфаи затларын сайлау
тəртибен үзгəртү очракларыннан тыш), җирлек Советы вəкалəтлəре срогы
чыкканнан соң үз көченə керə, күрсəтелгəн үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү
турында муниципаль хокукый акт кабул иткəн»;

