
КАРАР 

                        

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге 

Советы Рәисе» 

 

31 январь  2019 ел.                                                                             № 100 

 

Үзгәрешләр һәм үзгәрешләр кертү турында  

«карар проекты хакында муниципаль берәмлек  

Уставына өстәмәләр «Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районының  

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

 

«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 Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге Уставының 88, 89, 90 

статьялары нигезендә» Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы " муниципаль КАРАР 

ЧЫГАРДЫ : 

 

1. Карар проектын хуплау «Муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» (1 нче кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Кама Тамагы 

муниципаль районы Советы карарына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу 

тәртибен раслау турында «Муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында карар проекты турында «Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 2 

нче кушымта нигезендә. 

3. Муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча 

ачык тыңлаулар билгеләргә «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы»  

Муниципаль берәмлек Советы карары белән расланган халык тыңлаулары 

үткәрү тәртибе нигезендә ачык тыңлаулар үткәрү «Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

2006 елның 15 декабре. №90 

4. Әлеге карарны адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда дәүләт 

теркәвенә алынганнан соң халыкка игълан итәргә: 

-  Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затон поселогы, Ульяновское шоссе ур., 8 йорт; 

-  Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затон поселогы, Больничный переулок ур., 4 йорт; 



-  Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затон поселогы, Парковая ур, 

 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы 

«Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы 

Поселогы Кама Тамагы муниципаль  

Районы Татарстан Республикасы»                                                   Н.Б.  Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет карарына кушымта 

муниципаль берәмлеге башлыгы 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

 муниципаль районының Куйбышев 

 Затоны шәһәр тибындагы поселогы»  

31.01.2019 елның № 100 

 

 

Муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы» 

 

 

Муниципаль берәмлек уставына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев 

Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

1) 7 статьяда: 

а) 1 өлешнең 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5) җирлекнең торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль 

юлларына карата юл эшчәнлеге һәм аларда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, 

шул исәптән парковкалар (парковка урыннары) булдыру һәм эшчәнлеген тәэмин 

итү), җирлек торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль 

юлларының сакланышына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру, юл хәрәкәтен 

оештыру, шулай ук Россия Федерациясе законнары нигезендә автомобиль 

юлларын куллану һәм юл эшчәнлеген гамәлгә ашыру өлкәсендә башка 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыру;»; 

б) 20 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«20) җирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау, аларның 

үтәлешен контрольдә тоту, күрсәтелгән Кагыйдәләр нигезендә җирлек 

территориясен төзекләндерүне оештыру, шулай ук җирлек торак пунктлары 

чикләрендә урнашкан махсус сакланылучы табигать территорияләре 

урманнарын, шәһәр урманнарын, урманнарны куллануны, саклауны, торгызуны 

оештыру;»; 

в) 1 өлешнең 21 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«21) җирлекнең генераль планнарын, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләрен раслау, җирлекнең генераль планнары нигезендә территорияне 

планлаштыру буенча документларны раслау, төзелешкә рөхсәт бирү (Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда каралган 

очраклардан тыш)), җирлек территориясендә урнашкан капиталь төзелеш 

объектларын төзегәндә, реконструкцияләгәндә объектларны файдалануга 

тапшыруга рөхсәтләр, җирлекләрнең шәһәр төзелешен проектлауның җирле 

нормативларын раслау, муниципаль ихтыяҗлар өчен җирлек чикләрендә 

җирләрне резервлау һәм җир кишәрлекләрен тартып алу, җирлек чикләрендә 

муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру, очракларда гамәлгә ашыру, Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган хокук бозуларны бетерү 

турында тәкъдимнәр бирү, биналарны, корылмаларны карау һәм аларны 

тикшерү барышында ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү турында тәкъдимнәр 



бирү, хәбәрнамәне индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзү 

яки реконструкцияләү турында белдерүдә күрсәтелгән хәбәрнамәгә туры килү 

(алга таба - планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә) обозначены 

параметры объекта индивидуального жилищного строительства и 

индивидуального жилищного дома или садовых параметрам размещения объекта 

строительства на земельном участке допускается саду или дома затрагивает 

индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының 

билгеләнгән параметрларга туры килмәве һәм (яки) шәхси торак төзелеше 

объектын яки бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыру рөхсәт ителмәве 

турында хәбәрнамә, индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортының төзелгән 

яки үзгәртеп корылган объекты җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак 

төзелеше яки бакча йортларын төзегәндә яки реконструкцияләгәндә шәһәр 

төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килмәү яки туры 

килмәү турында хәбәрнамә, җирлекләр территорияләрендә урнашкан 

җирлекләрне бетерү турында Карар кабул итү, Россия Федерациясе граждан 

законнары нигезендә үз белдеге белән төзелгән биналарны сүтү яки аны рөхсәт 

ителгән төзелешнең чик параметрлары белән тәңгәлләштерү турында Карар 

кабул итү, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән 

капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү, территорияне планлаштыру 

буенча документлар яки федераль законнар белән билгеләнгән капиталь төзелеш 

объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр (алга таба - билгеләнгән 

таләпләргә туры китерү)), Россельхознадзорның Татарстан Республикасы буенча 

идарәсенең Россия Федерациясе дәүләт чигендә һәм транспортта чик буе 

ветеринария контроле бүлеге инспекторлары тарафыннан 2018 нче елның 21 нчы 

июль көнне "Казан" халыкара аэропортында 26 авиарейс пассажирларының 

багаж һәм кул йөге тикшерелде һәм бу йөкләр арасында Россиягә вакытлыча 

чикләнгән продуктлар кертү очрагы кузәтелмәде;»; 

2) 8 статьяның 1 өлешенә түбәндәге эчтәлекле 18 пункт өстәргә: 

«18) «кулланучылар хокукларын яклау турында" 1992 елның 7 

февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган 

кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру.»; 

3) 32 статьяның 6 өлешендәге 1 пунктын түбәндәге 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 катнашырга (Татарстан Республикасы 

Муниципаль берәмлекләр советы идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең 

башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән 

Профсоюзларда катнашудан тыш, съезда (конференцияләр) яки башка 

иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, 

яшелчәчелек, дача кулланучылар кооперативларының, күчемсез милекчеләр 

ширкәтләренең гомуми җыелышы), Россия Федерациясе Президенты акты 

нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез катнашудан 

тыш муниципаль берәмлек идарә органнарында һәм Ревизия комиссиясендә 

муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә гамәлгә куючы 

(акционер), муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган 

оешмалар яки идарә итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен (устав капиталында 



катнашу бурычлары) гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендә; федераль законнарда каралган башка очраклар;". 

4) 55 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«55. Шәһәр җирлеге Башкарма комитетының җирле әһәмияткә ия булган 

мәсьәләләрне хәл итүгә хокуклары 

Башкарма комитет шәһәр җирлегенең җирле әһәмияттәге мәсьәләләренә 

кертелмәгән мәсьәләләрне хәл итү буенча түбәндәге вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыра: 

- шәһәр җирлеге музейларын булдыра; 

- шәһәр җирлегендә нотариус булмаган очракта, законнарда каралган 

нотариаль гамәлләр кыла; 

- опека һәм попечительлек буенча эшчәнлекне тормышка ашыруда катнаша; 

- шәһәр җирлеге территориясендә җирле милли-мәдәни автономияләрнең 

хокукларын гамәлгә ашыру белән бәйле эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен 

шартлар тудыра; 

- Россия Федерациясе халыкларының милли-мәдәни үсешенә һәм шәһәр 

җирлеге территориясендә милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендә чараларны 

тормышка ашыруга булышлык күрсәтә; 

- шәһәр җирлеге территориясендә урнашкан муниципаль предприятиеләр 

һәм учреждениеләрне мобилизацион әзерләү буенча чараларны оештыруда һәм 

тормышка ашыруда катнаша; 

- муниципаль Янгын сагы булдыра; 

- туризмны үстерү өчен шартлар тудыра; 

- кеше хокукларын тәэмин итүгә иҗтимагый контроль һәм мәҗбүри тоту 

урыннарында булган затларга ярдәм итүче иҗтимагый күзәтү комиссияләренә 

булышлык күрсәтә; 

- инвалидларның иҗтимагый берләшмәләренә, шулай ук «Россия 

Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында " 1995 елның 24 

ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә инвалидларның 

бөтенроссия иҗтимагый берләшмәләре оештырган оешмаларга ярдәм күрсәтә»; 

- гражданнарга торак законнары нигезендә социаль файдаланудагы торак 

фондының торак урыннарын найм килешүләре буенча муниципаль торак 

фондының торак урыннарын тәкъдим итә; 

- шәһәр җирлеге территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннарны тоту һәм 

карап тоту буенча чараларны гамәлгә ашыра; 

- «Россия Федерациясендә хокук бозуларны профилактикалау системасы 

нигезләре турында " 2016 елның 23 июнендәге 182-ФЗ номерлы Федераль 

законда каралган хокук бозуларны профилактикалау өлкәсендәге чараларны 

гамәлгә ашыра»; 

- инвалидлар, сәламәтлекләре чикләнгән затлар, адаптив физик культура 

һәм адаптив спорт үсешенә булышлык күрсәтә; 

- «кулланучылар хокукларын яклау турында " 1992 елның 7 февралендәге 

2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар 

хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыра.». 

5) 97 статьяның 3 өлешендә түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 



"Җирлек халкы саны артуга яки кимүгә бәйле рәвештә, җирлек Советы 

депутатлары санын арттыручы яки киметүче үзгәрешләр әлеге үзгәрешләр 

кертү турында муниципаль норматив хокукый акт кабул иткән җирлек 

Советы вәкаләтләре срогы чыкканнан соң үз көч 

 


