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үзгәрешләр кертү турында
«Җитештерү һәм куллану калдыклары турында» Федераль законга һәм
Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында»
2017 елның 31 декабрендәге 503-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия
Федерациясе Торак Кодексының 14 статьясы, Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль районының Лениногорск шәһәре муниципаль
берәмлеге Уставы нигезендә Лениногорск муниципаль районы Советы КАРАР
БИРДЕ:

1. «Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты
турындагы» Нигезләмәне раслау турында Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль районы Лениногорск шәһәр Советының 2016 елның
26 октябрендәге 79 номерлы карары белән расланган Лениногорск шәһәре
муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты турында Нигезләмәгә түбәндәге
үзгәрешләр кертергә:
4 статьяда:
3 пунктны 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»;
2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
« - коммуналь калдыкларны җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм
транспортировкалау эшчәнлеген оештыруда катнашу»;
9 пунктның 3нче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"- төзелешкә рөхсәт бирү (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше
кодексында каралга, башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш),
җирлек территориясендә урнашкан капиталь төзелеш объектларын төзегәндә,
реконструкцияләгәндә объектларны файдалануга тапшыруга рөхсәтләр бирү,
җирләрне резервлау һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлекләрен алу,
җирлек чикләрендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру, Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда гамәлгә ашыру,
биналарны карау, мондый тикшерүләр барышында ачыкланган бозуларны
бетерү турында күрсәтмәләр бирү, күрсәтелгән индивидуаль торак төзелеше
объектын яки бакча йортын төзү яки реконструкцияләү турында уведомлениегә
туры килү турында хәбәр җибәрү (алга таба - 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, Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә
үз белдеге белән төзелгән бинаны сүтү турында Карар кабул итү, үз белдеге
белән төзелгән бинаны сүтү яки аны җир куллану һәм төзелеш кагыйдәләре
белән билгеләнгән рөхсәт ителгән капиталь төзелеш объектларын
реконструкцияләү, территорияне планлаштыру документациясе белән
тәңгәлләштерү турында Карар кабул итү яисә федераль законнарда билгеләнгән
капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр (алга табашулай 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;»;
8 статьяда:
1 өлешнең 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3) әлеге статьяның 11 яисә 11.1 өлеше нигезендә контрактны өзү»;
түбәндәге эчтәлекле 2.1 өлеш өстәргә:
«2.1 Башкарма комитет җитәкчесе белән контракт «Коррупциягә каршы
көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон,
2012 елның 3 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән
чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәүгә бәйле рәвештә «Дәүләт
выазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнары аларның
керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2013 елның 7 маендагы 230ФЗ номерлы Федераль закон белән «Аерым категория затларның аерым
категорияләренә коррупциягә каршы көрәш турында Россия Федерациясе
законнары нигезендә бирелә торган керемнәр, чыгымнар, милек һәм мөлкәти
характердагы йөкләмәләр турында Россия Федерациясе законнары нигезендә
бирелә торган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү
нәтиҗәсендә ачыкланган Россия Федерациясе территориясеннән читтә
урнашкан чит ил банкларында кулдагы акчалар һәм кыйммәтле әйберләр
саклауны һәм (яки) чит ил финанс инструментларыннан файдалануны тыю
турында» гы 79-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан
Республикасының югары вазыйфаи заты (Татарстан Республикасы дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесе) гаризасы нигезендә өзелергә
мөмкин.
2. Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге
Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфаларын башкаручыга гамәлгә кую
документларын законнарда билгеләнгән тәртиптә теркәргә.
3. Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести»
газетасында бастырып чыгарырга һәм Лениногорск муниципаль районының
рәсми сайтында (http://Ieninoqorsk.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы
хокукый мәгълүмат рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.
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