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“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы 

Кама Тамагы поселогы” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында” карар проекты 

хакында (2014 елның 11 апрелендәге 100 

номерлы, 2016 елның 24 мартындагы 21 

номерлы, 2017 елның 2 мартындагы 50 

номерлы, 2017 елның 4 августындагы 59 

номерлы, 2018 елның 6 июлендәге 84 

номерлы, 2018 елның 4 сентябрендәге 90 

номерлы карарлар редакциясендә) 

 

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 44 статьясы, “Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында” 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 7 статьясы, “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Уставының 95, 96, 97 статьялары нигезендә 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Кама Тамагы поселогы” муниципаль берәмлеге Советы карар 

бирде: 

 

1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Кама Тамагы поселогы” муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында” карар проектын (1 нче кушымта) 

хупларга. 

2. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Кама Тамагы поселогы” муниципаль берәмлеге Советының 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Кама Тамагы поселогы” муниципаль берәмлеге Уставына 



үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында” карар проекты хакында” карарына 

2 нче кушымта нигезендә “Гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен” 

расларга. 

3. 2018 елның 6 декабренә 16.00 сәгатьтә түбәндәге адрес буенча 

урнашкан: Татарстан Республикасы, Кама Тамагы штп. Кама Тамагы штп, 

Совет ур., 11, җирле үзидарә бинасында “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча 

ачык тыңлаулар билгеләргә. Ачык тыңлаулар “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Советының 2007 елның 29 июнендәге 104 номерлы 

карары белән расланган ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе нигезендә үткәрергә. 

4. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендлар аша халыкка белдерергә: 

- шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы, Совет ур., 11 йорт (үзидарә); 

- шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы, К.Маркс ур., 105 йорт, 

китапханә, уку залы, шулай ук мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет» 

челтәрендә Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы районы рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуын үз өстемә алам. 

 

 

“Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Башлыгы уранбасары, 

Советы рәисе урынбасары                                                           В.П. Сороковнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы 

Кама Тамагы поселогы” муниципаль 

берәмлеге Советының 2018 елның 14 

ноябрендәге 96 номерлы карарына 

1 нче кушымта 

 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кама 

шәһәр тибындагы Тамагы поселогы” муниципаль берәмлеге Советы 

карары проекты 

 

 

“Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Кама Тамагы 

поселогы” муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында 

 

 

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 44 статьясы, “Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында” 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 7 статьясы, “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Уставының 95, 96, 97 статьялары нигезендә 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Кама Тамагы поселогы” муниципаль берәмлеге Советы карар 

бирде: 

 

1. Кушымта нигезендә “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертергә. 

2. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Кама Тамагы поселогы” муниципаль берәмлеге Уставына 

кертелгән үзгәрешләрне Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының 

Татарстан Республикасы буенча идарәсенә дәүләт теркәве өчен җибәрергә. 



3. Әлеге карарны Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының 

Татарстан Республикасы буенча идарәсеннән керүеннән соң түбәндәге 

адреслар буенча урнашкан мәгълүмат стендлар аша халыкка белдерергә: 

- шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы, Совет ур., 11 йорт (үзидарә); 

- шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы, К.Маркс ур., 105 йорт, 

китапханә, уку залы, шулай ук мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет» 

челтәрендә Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы районы рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуын үз өстемә алам. 

 

 

“Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Кама Тамагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Башлыгы, 

Советы рәисе                                                                                   П.Н. Лоханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы 

Кама Тамагы поселогы” муниципаль 

берәмлеге Советының 2018 елның 14 

ноябрендәге 96 номерлы “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы шәһәр тибындагы Кама Тамагы 

поселогы” муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында”гы карарына кушымта 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама 

Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

 

1. 7нче статьяда: 

1) 1 өлешнең 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“5) җирлек торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль 

юлларына карата юл эшчәнлеге һәм аларда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин 

итү, шул исәптән парковкалар (парковка урыннары) булдыру һәм аларның 

эшләвен тәэмин итү, җирлекнең торак пунктлары чикләрендә җирле 

әһәмияттәге автомобиль юлларының сакланышын муниципаль контрольдә 

тоту, юл хәрәкәтен оештыру, шулай ук автомобиль юлларын куллану һәм 

Россия Федерациясе законнары нигезендә юл эшчәнлеген гамәлгә ашыру 

өлкәсендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру;”; 

2) 1 өлешнең 19 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“19) җирлекнең генераль планнарын, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләрен раслау, җирлекнең генераль планнары нигезендә территорияне 

планлаштыру буенча документларны раслау, төзелешкә (Россия Федерациясе 

Шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда каралган 

очраклардан тыш), җирлек территориясендә урнашкан капиталь төзелеш 

объектларын төзегәндә, реконструкцияләгәндә объектларны файдалануга 

тапшыруга рөхсәт бирү, җирлекләрнең шәһәр төзелешен проектлаштыру 

буенча җирле нормативларны раслау, җир кишәрлекләрен муниципаль 

ихтыяҗлар өчен резервлау һәм җир кишәрлекләрен тартып алу, авыл җирлеге 

чикләрендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру, Россия Федерациясе 

Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда биналарны, корылмаларны 

тикшерү һәм мондый тикшерү барышында ачыкланган бозуларны бетерү 

турында тәкъдимнәр бирү, индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча 

йортын төзү яки реконструкцияләү турында белдерүдә (алга таба - 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә) индивидуаль торак төзелеше 



объекты яисә бакча йорты параметрларын билгеләнгән параметрларга һәм 

индивидуаль торак төзелеше объектын яки җир кишәрлегендә бакча йортын 

урнаштыру рөхсәт ителгән һәм урнаштыруның рөхсәт ителгән 

параметрларына туры килүе турында хәбәрнамә, индивидуаль торак 

төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының җир кишәрлегендә 

индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын урнаштыру рөхсәт 

ителми һәм (яки) рөхсәт ителми торган параметрларга туры килмәве турында 

хәбәрнамә, индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты 

параметрларының җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын 

яисә бакча йортын урнаштыру рөхсәт ителми һәм (яки) рөхсәт ителми торган 

параметрларга туры килмәве турында хәбәрнамә җибәрү, Россия 

Федерациясе граждан законнары нигезендә үзирекле корылмаларны сүтү 

турында карар, үзирекле корылмаларны сүтү турында  яки җир куллану һәм 

төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән рөхсәт ителгән капиталь төзелеш 

объектларын төзү, реконструкцияләү, территорияне планлаштыру 

документлары яки федераль законнарда билгеләнгән капиталь төзелеш 

объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр белән тәңгәлләштерү 

турында карар (алга таба - шулай ук билгеләнгән таләпләргә туры китерү), 

Россия Федерациясе законнарын бозып файдаланыла торган җир кишәрлеген 

тартып алу турында карар кабул итү, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексында каралган очракларда үз белдеге белән төзелгән бинаны сүтүне 

яисә аны билгеләнгән таләпләргә туры китерүне гамәлгә ашыру;”. 

 

2. 8 статьяның 1 өлешенә түбәндәге эчтәлекле 17 пункт өстәргә: 

“17) “Кулланучылар хокукларын яклау турында” 1992 елның 7 

февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган 

кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру.”. 

 

3. 55 статьясына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

“- “Кулланучылар хокукларын яклау турында” 1992 елның 7 

февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган 

кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру.”. 

 

4. 32 статьяның 6 пунктындагы 1 пунктчасын киләсе редакциядә бәян 

итәргә: 

“1) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле 

булмаган оешма белән идарә итүдә катнашу (Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләр Советы идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең 



башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән 

профсоюзда, съездда (конференция) яисә башка иҗтимагый оешма, торак, 

торак-төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, яшелчәчелек, дача 

кулланучылар кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләре гомуми 

җыелышында катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки Россия 

Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы 

эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш; муниципаль берәмлеге исеменнән 

оешма оештыручы һәм мунципаль милектә булган акцияләр (устав 

капиталында катнашу өлешләре) белән идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру тәртибен билгеләүче муниципаль хокукый актлары нигезендә 

оешманың идарә органнарында һәм ревизия комиссиясендә оештыручы 

(акционер, катнашучы) булган муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен 

түләүсез нигездә тәкъдим итүдән тыш; федераль законнарда каралган башка 

очраклардан тыш;”. 

 


