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«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма
комитеты турындагы Нигезләмәне яңа редакциядә раслау турында»
Лениногорск район Советының 2016 елның 26 октябрендәге 85нче номерлы
карар белән расланган «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге Башкарма комитеты турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү
турында

Татарстан Республикасы "Лениногорск муниципаль районы" муниципаль
берәмлеге Уставының 5нче бүлеге, Россия Федерациясе Торак Кодексының 14
нче статьясы нигезендә, Лениногорск муниципаль районы Советы КАРАР
БИРДЕ:
1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма
комитеты турындагы Нигезләмәне яңа редакциядә раслау турында»
Лениногорск район Советының 2016 елның 26 октябрендәге 85нче номерлы
карар белән расланган «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге Башкарма комитеты турындагы Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр
кертергә:
4 нче бүлектә:
а) 4.4 пунктының 5нче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«- билгеләнгән тәртиптә торак биналарны торак булмаган биналарга һәм
торак булмаган урыннарга күчерү турында карарлар кабул итә, күпфатирлы
йорттагы биналарны үзгәртеп коруны һәм үзгәртеп планлаштыруны килештерә,
билгеләнгән тәртиптә муниципаль торак фондының торак урыннарын яшәү
өчен яраксыз дип таный;»;

б) 4.3 пунктының 11 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«-Лениногорск
муниципаль
районының
авыл
җирлекләре
территорияләрендә каты коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым
җыю), җыю, ташу, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, күмү эшчәнлеген
оештыруда катнашу;";
в)
4.3 пунктны
тулыландырырга:

түбәндәге

эчтәлектәге

15нче

абзац

белән

«- хәбәрдә күрсәтелгән төзелеш турында индивидуаль торак төзелеше
объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга туры
килүе һәм индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын җир
кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителгән булуы турында хәбәрнамә
җибәрә, 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 яисә бакча
йортының төзелгән яки үзгәртеп корылган объекты тиешле территорияләрдә
урнашкан җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше яки бакча
йортларын төзегәндә яки реконструкцияләгәндә шәһәр төзелеше эшчәнлеге
турындагы закон таләпләренә туры килмәү яки туры килмәү турында
хәбәрнамә Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә авыл җирлекара
территориядә урнашкан үз белдеге белән төзелгән корылмаларны сүтү турында
карар кабул итү, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек, урнашкан авылара
территориядә урнашкан, яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү, Россия
Федерациясе законнарын бозып файдаланылмый торган һәм җирлекара
территориядә урнашкан җир кишәрлеген максатчан билгеләнеше буенча
файдаланылмый торган җир кишәрлеген тартып алу, авылара территориядә
урнашкан үз белдеге белән төзелгән биналарны сүтүне гамәлгә ашыру яисә аны
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда
билгеләнгән таләпләргә туры китерү турында карар;».
г) түбәндәге эчтәлекле 4.7.1 пунктын өстәргә:

«4.7.1) җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл иткәндә терроризмны
профилактикалауда катнашу, шулай ук аның нәтиҗәләрен минимальләштерүдә
һәм (яки) бетерүдә:
1) терроризмны профилактикалау, шулай ук аның нәтиҗәләрен
минимальләштерү һәм (яки) бетерү өлкәсендә муниципаль программалар эшли
һәм гамәлгә ашыра;
2) муниципаль берәмлекләрдә терроризмның асылын һәм аның иҗтимагый
хәвефсезлеген аңлату, шулай ук гражданнарның терроризм идеологиясен кабул
итмәү, шул исәптән мәгълүмат материаллары, басма продукция тарату, аңлату
эшләре һәм башка чаралар үткәрү юлы белән мәгълүмати-пропаганда чаралары
оештыралар һәм үткәрәләр;
3) терроризмны профилактикалау буенча чараларда, шулай ук федераль
башкарма хакимият органнары һәм (яки) Татарстан Республикасы башкарма
хакимияте органнары тарафыннан оештырыла торган аның нәтиҗәләрен
минимальләштерү һәм (яки) бетерү буенча чараларда катнашалар;
4) муниципаль милектә булган яки җирле үзидарә органнары карамагында
булган объектларның террорчылыкка каршы яклануына карата таләпләрне
үтәүне тәэмин итәләр;
5) терроризмны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның күрсәтмәләре
нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яки) юкка чыгару мәсьәләләре буенча
тәкъдимнәрне Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарына
юллыйлар;
6) җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча терроризмны
профилактикалауда катнашалар, шулай ук нәтиҗәләрен минимальләштерүдә
һәм (яки) бетерүдә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра;»;
5 нче бүлектә
а) 5.10 пунктының 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3) әлеге статьяның 11 яисә 11.1 часте нигезендә контрактны өзү;»;

б) 5.10 пунктының 11 нче подпунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«11) 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 13нче
статьясындагы 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 өлешләре нигезендә муниципаль
берәмлекләрне үзгәртеп кору, шулай ук муниципаль берәмлек бетерелгән
очракта;»;

в) түбәндәге эчтәлектәге 5.11.1 пункты белән тулыландырырга:

«5.11.1. Башкарма комитет җитәкчесе белән контракт "Коррупциягә каршы
көрәш турында" 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон,
"Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның
чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында"
2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәүгә бәйле рәвештә,
"Аерым категория затларның аерым категорияләренә Россия Федерациясе
территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр)
ачуны һәм ия булуны тыю турында" 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә керемнәр, чыгымнар, милек һәм мөлкәти
характердагы йөкләмәләр турында Россия Федерациясе законнары нигезендә
бирелә торган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү
нәтиҗәсендә төгәлсезлекләр ачыкланган очракта Татарстан Республикасы
югары вазыйфаи затының (Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең
югары башкарма органы җитәкчесенең) гаризасы нигезендә суд тәртибендә
өзелергә мөмкин.»;
2. Татарстан Республикасы "Лениногорск муниципаль районы" муниципаль
берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе Н.Р.Залаковка оештыру
документларын законнарда билгеләнгән тәртиптә теркәргә.
3. Әлеге карарны рәсми публикатор - "Лениногорские вести" газетында һәм
Лениногорск
муниципаль
районының
рәсми
сайтында
(http://Ieninoqorsk.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат
рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.
Лениногорск
муниципаль районы Башлыгы,
Совет рәисе

Р.Г.Хөсәенов

