
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 

ТЕНИШЕВО 
 КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

п.г.т. Тенишево                     № 96-рс 
 

 

Принято поселковым Советом –  « 06 » марта 2019 года 

Подписано главой поселка Тенишево – « 06 » марта 2019 года 
 

О проекте решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьями 95, 96, 97 Устава 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» Совет 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 
 

1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» согласно 

Приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» и участия граждан в его обсуждении согласно 

Приложению № 2. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» на «___» _________ 2019 года в ____ часов в здании 

_______. Провести публичные слушания в соответствии с порядком проведения 

публичных слушаний, утвержденным решением Совета муниципального 



образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» от 30 ноября 2006 года № 68-рс. 

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: Республика Татарстан, Камско-Устьинский 

муниципальный район, п.г.т. Тенишево, ул. Ленина, д. 8; Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский муниципальный район, п.г.т. Тенишево, ул. Пионерская, д. 

18, а также разместить на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево 

Камско-Устьинского муниципального 

района  Республики Татарстан»                                                          И.Т. Гиниятов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению 

Совета муниципального 

образования «Поселок городского 

типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан  

от 06.03.2019 № 96-рс 

 

Проект решения 

Совета муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьями 95, 96, 97 Устава 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» Совет 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан»: 

1) в статье 7: 

а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;»; 

б) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции: 

«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 



на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 

поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - приведение в 

соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;»; 

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

3) пункт 1 части 6 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

consultantplus://offline/ref=081FB160FA4AE50A9D3782CDDCF7250F77CFE8D6E0F6FE4DD8EE82BCBDC1932CE2008DE47178703FF869D52F81H3ZDF


управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 

от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

4) часть 1 статьи 55 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

5) часть 3 статьи 97 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Изменения, увеличивающие или уменьшающие численность депутатов 

Совета поселения в связи с увеличением или уменьшением численности 

населения поселения, вступают в силу после истечения срока полномочий 

Совета поселения, принявшего муниципальный нормативный правовой акт о 

внесении указанных изменений.». 

2. Направить внесенные изменения в Устав муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан.  

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: Республика Татарстан, Камско-Устьинский 

муниципальный район, п.г.т. Тенишево, ул. Ленина, д. 8; Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский муниципальный район, п.г.т. Тенишево, ул. Пионерская, д. 

18, а также разместить на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево 

Камско-Устьинского муниципального 

района  Республики Татарстан»                                                          И.Т. Гиниятов 



Приложение № 2 к решению Совета 

муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан  

от 06.03.2019 № 96-рс 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «поселок городского 

типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» и участия граждан в его обсуждении 
 

1. Предложения к проекту решения Совета муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» по адресу: 

Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, п.г.т. 

Тенишево, ул. Ленина, д. 8, по факсу 8(843)7734123, в письменной форме в виде 

таблицы поправок согласно прилагаемому образцу: 

№ Пункт  Текст 

проекта 

решения  

Текст проекта 

автора 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправок 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, 

телефон, место 

работы, учебы) 

      

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов до 

_____________ со дня обнародования решения на информационных стендах на 

территории муниципального образования. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 

район, п.г.т. Тенишево, ул. Ленина, д. 8 лично или по почте (с пометкой на 

конверте «обсуждение Устава» или «публичные слушания»), а также по факсу 

8(843) 7734123. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее, чем за 

7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются и.о. руководителя 

Исполнительного комитета муниципального образования «Поселок городского 

типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» и передаются для рассмотрения в Совет муниципального 

образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан». 

 

 

 



КАРАР 
 

  Тенеш штп                                                                      № 96-рс 
 

 

 

Поселок Советы тарафыннан кабул ителде –  “06» март  2019  ел 

Тенеш бистәсе Башлыгы тарафыннан кул куелды – “06”  март  2019 ел 

 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы  муниципаль  

районының   Тенеш   шәһәр    тибындагы   поселогы” 

муниципаль   берәмлеге  Уставына   үзгәрешләр   һәм  

өстәмәләр кертү турында”гы Карар проекты турында  
 

  

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы  Федераль 

законның 44 маддәсе, 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы “Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында”гы Татарстан Республикасы 

Законының 7 маддәсе,  “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы”  муниципаль берәмлеге 

Уставының 95, 96, 97 маддәләре нигезендә, “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

  
1. 1 нче кушымта нигезендә, ““Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы”  муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”гы Карар 

проектын кабул итәргә. 

2.   ““Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү һәм 2 нче кушымта нигезендә гражданнарның аның фикер 

алышуында катнашуы турында”гы Карар проектына гражданнарның 

тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен расларга.   

  

 3. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү “гы Карар проекты буенча  2019 елның “___” ________________ 

сәгать _______    _________________бинада ачык тыңлаулар билгеләргә.  

  2006 елның 30 ноябрендәге 68-рс номерлы “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Советы Карары белән расланган халык тыңлаулары 

үткәрү тәртибе нигезендә ачык тыңлаулар үткәрергә. 

  



2. Әлеге Карарны “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы  

Тенеш шәһәр тибындагы поселогы”   Ленин урамы, 8 йорт;  

Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы”, Пионерская урамы, 18 йорт адресы буенча урнашкан 

мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә, шулай ук Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

  

“Татарстан  Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы  Тенеш  шәһәр  тибындагы   

поселогы” муниципаль берәмлеге   Башлыгы      

вазыйфаларын башкаручы                                                 И.Т. Гыйниятов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 елның 06 марттагы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Осинники авыл җирлеге 

Башкарма комитетының 96-рс     

номерлы Карарына  2 номерлы 

кушымта 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы”  муниципаль берәмлеге Советы    

Карары проекты 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы  муниципаль  

районының   Тенеш   шәһәр    тибындагы   поселогы” 

муниципаль   берәмлеге  Уставына   үзгәрешләр   һәм  

өстәмәләр кертү турында  

  

      2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль законның 44  

маддәсе, 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы “Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында”гы Татарстан Республикасы  

Законының 7 маддәсе,  “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы”  муниципаль берәмлеге 

Уставының 95, 96, 97 маддәләре нигезендә, “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

  
1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы”  муниципаль берәмлеге Уставына түбәндәге үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертергә:”: 

1) 7 маддәдә: 

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 аларның эшләвен 

тәэмин итү, җирлекнең торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларының сакланышының муниципаль контрольен гамәлгә ашыру, 

юл хәрәкәтен оештыру, шулай ук автомобиль юлларын куллану һәм юл 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру өлкәсендә Россия Федерациясе законнары нигезендә 

башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру;”; 

б) 1 өлешнең 21 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 “21) җирлекнең генераль планнарын, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләрен раслау, территорияне планлаштыру буенча җирлекнең генераль 

планнары нигезендә әзерләнгән 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 бирү, җирлекләрнең шәһәр төзелешен 

проектлаштыру буенча җирле нормативларны раслау, муниципаль ихтыяҗлар 

өчен җирләрне резервлау һәм җир кишәрлекләрен алу, җирлек чикләрендә 

муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру, Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексында каралган очракларда, биналарны, корылмаларны карау һәм 

мондый тикшерү барышында ачыкланган бозуларны бетерү турында тәкъдимнәр 

бирү, индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзү яки 

реконструкцияләү турында белдерүдә күрсәтелгән хәбәрнамә җибәрү (алга таба -

муниципаль берәмлек чикләрендә җир кишәрлекләрен резервлау, муниципаль 

берәмлек чикләрендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру, Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда - 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә) индивидуаль торак төзелеше 

объекты яисә бакча йорты параметрларын билгеләнгән параметрларга һәм 

индивидуаль торак төзелеше объекты яисә җир кишәрлегендә бакча йорты 

урнаштыруның рөхсәт ителгәнлегенә, индивидуаль торак төзелеше объекты яисә 

бакча йорты параметрларына билгеләнгән параметрларга һәм (яисә) 

индивидуаль торак төзелеше объекты яисә җир кишәрлегендә бакча йорты 

параметрларына туры килмәве турында хәбәрнамә, индивидуаль торак төзелеше 

яисә бакча йортының төзелгән яки үзгәртеп корылган объектының җирлек 

территорияләрендә урнашкан җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак 

төзелеше яки бакча йортларын төзегәндә яки реконструкцияләгәндә шәһәр 

төзелеше эшчәнлеге турындагы закон таләпләренә туры килүе яки туры килмәве 

турында хәбәрнамә Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз 

белдеге белән төзелгән бинаны сүтү турында Карар кабул ителде, Җир 

биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән 

капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү рөхсәт ителгән иң чик 

параметрларга туры китерү, территорияне планлаштыру документлары яки 

федераль законнар белән билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары 

параметрларына мәҗбүри таләпләр белән тәңгәлләштерү турында Карарлар (алга 

таба - шулай ук - билгеләнгән таләпләргә туры китерү), максатчан билгеләнеше 

буенча файдаланылмый торган яки Россия Федерациясе законнарын бозып 

файдаланыла торган җир кишәрлеген алу, үз белдеге белән төзелгән биналарны 

сүтеп алу яки аны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган 

очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерү турында карарлар;”; 

 

 2) 8 маддәнең 1 өлешенә түбәндәге эчтәлекле 17 пункт өстәргә: 

“17) “кулланучылар хокукларын яклау турында”гы 1992 елның 7 

февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган 

кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру.”; 

3) 32 маддәнең 6 өлешенең 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 (билгеләнгән тәртиптә теркәлгән 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы идарәсендә, 

муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, 

Профсоюзда катнашудан тыш, съездда (конференциядә) яки башка иҗтимагый 



оешманың гомуми җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларында, бакчачылык, яшелчәчелек, дача кулланучылар 

кооперативларында катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки 

Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы 

эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш; муниципаль берәмлек идарә 

органнарында һәм Ревизия комиссиясендә муниципаль берәмлек 

мәнфәгатьләрен, гамәлгә куючы (акционер) түләүсез нигездә тәкъдим итү, 

муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган оешмалар яки 

идарә итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгели 

торган муниципаль хокукый актлар нигезендә (устав капиталында катнашу 

өлешләре); федераль законнарда каралган башка очраклар;”; 

  

4) 55 маддәнең 1 өлешенә түбәндәге эчтәлекле 12 пунктчаны өстәргә: 

“12) 1992 елның 7 февралендәге 2300-1 номерлы “Кулланучылар 

хокукларын яклау турында”гы Россия Федерациясе Законы белән каралган 

кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру.”; 

5) 97 маддәнең 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 

турындагы муниципаль норматив хокукый акт кабул иткән җирлек Советы 

вәкаләтләре срогы чыкканнан соң үз көченә керә.”. 

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

депутатлары санын арттыручы яки киметүче үзгәрешләр әлеге үзгәрешләр кертү 

турындагы муниципаль норматив хокукый акт кабул иткән җирлек Советы 

вәкаләтләре срогы чыкканнан соң үз көченә керә.”. 

  

2. Кертелгән үзгәрешләрне Россия Федерациясе юстиция Министрлыгының 

Татарстан Республикасы буенча идарәсенә дәүләт теркәве өчен “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы 

поселогы” муниципаль берәмлеге Уставына җибәрергә. 

  

2. Әлеге Карарны “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы  

Тенеш шәһәр тибындагы поселогы”   Ленин урамы, 8 йорт;  

Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы”, Пионерская урамы, 18 йорт адресы буенча урнашкан 

мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә, шулай ук Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

  

“Татарстан  Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы  Тенеш  шәһәр  тибындагы   

поселогы” муниципаль берәмлеге   Башлыгы      

вазыйфаларын башкаручы                                                 И.Т. Гыйниятов 
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“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында”гы  Карар проектына гражданнарның 

тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм фикер алышуда катнашу тәртибе 

 

    1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге Советының “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы 

поселогы” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында”гы Карары проектына тәкъдимнәрне “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Советына түбәндәге адрес буенча кертелә: Татарстан 

Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Тенеш шәһәр тибындагы 

поселогы, Ленин урамы,  8(843)7734123 факсы буенча, кушымта итеп бирелә 

торган үрнәк нигезендә    язмача формада төзәтмәләр таблицасы: 

  

№ Пункт  Кара 

проекты 

тексты 

Автора 

проекты 

тексты  

Төзәтмәләрне 

исәпкә алып, 

проект 

тексты 

Төзәтмәләр авторы 

(Ф. И. О., адрес, 

телефон, эш, уку 

урыны) 

      

Тәкъдимнәр эш көннәрендә 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр _____________ 

муниципаль берәмлек территориясендә мәгълүмат стендларында Карар игълан 

ителгән көннән бирле кабул ителә. 

2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  Тенеш шәһәр тибындагы бистәсе, Ленин 

урамы, 8 йорт адресы буенча яисә почта аша (“Устав турында фикер алышу” 

яисә “ачык тыңлаулар” тамгасы белән), шулай ук 8(843) 7734123 факсы буенча 

бирелә. 

 Гаризалар эш көннәрендә 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр, ачык тыңлаулар 

үткәрүгә кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

3. Гражданнарның тәкъдимнәре “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы 

тарафыннан теркәлә һәм карау өчен “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль 

берәмлеге Советына тапшырыла. 

  


