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Зеленодольск шәһәре Советының 2018
елның 29 мартындагы 182 номерлы
карары белән расланган Татарстан
Республикасы Зеленодольск муниципаль
районы
«Зеленодольск
шәһәре»
муниципаль
берәмлеге
Уставына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль законнар һәм «Муниципаль берәмлекләр уставларын дәүләт
теркәвенә алу турында» 2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы Федераль
закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28
июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә
Зеленодольск шәһәре Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы
«Татарстан Республикасы Зеленодольск шәһәре» муниципаль берәмлеге
Советының 2018 елның 29 мартындагы 182 номерлы карары белән
расланган» Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы
"Зеленодольск шәһәре" муниципаль берәмлеге уставына түбәндәге
үзгәрешләрне һәм өстәмәләрне кертергә:
7 статьяда:
1.1) 1 өлешнең 6 пунктчасы «шәһәр җирлеге чикләрендә җирле
әһәмияттәге автомобиль юлларын саклаган өчен» сүзләреннән соң " юл
хәрәкәтен оештыру,»;
1.2) статьяның 1 өлешендәге 21 пунктчасын яңа редакциядә бәян
итәргә:
"21) җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм каты коммуналь калдыкларны
транспортлау эшчәнлеген оештыруда катнашу;»;
1.3) 1.3) 1нче өлешнең 23нче пунктчасын түбәндәге сүзләр белән
тулыландырырга
«,җирлекләр
территорияләрендә
урнашкан
җир
кишәрлекләрендә шәхси торак яисә бакча йорты төзелеше (алда планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә) планлаштырылган объектын
урнаштыру мөмкинлеге һәм билгеләнгән параметрлар буенча шәхси торак
һәм бакча йорты объектының планлаштырылган төзелеше яисә

реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгәннәргә ярашлы хәбәрнамә
җибәрү, җир кишәрлегендә шәхси торак яисә бакча йорты объектын
урнаштыруның мөмкин булмавы һәм (яисә) билгеләнгән параметрлар буенча
шәхси торак яисә бакча йорты параметрлары планлаштырылган төзелеше
турында хәбәрнамәдә күрсәтелгәннәрнең туры килмәве турында хәбәрнамә,
җир кишәрлекләрендә шәхси торак яисә бакча йорты объектларын төзегәндә
яисә реконструкцияләгәндә шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында закон
таләпләренә шәхси торак яисә бакча йорты объекты төзүнең яисә үзгәртеп
коруның туры килүе яисә туры килмәве турында хәбәрнамә, Россия
Федерациясе гражданлык законнары нигезендә үз ирекләре белән
төзелгәннәрне сүтү турында карарлар чыгару, федераль законнар белән
билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри
таләпләр яисә территорияне планлаштыру буенча документлар белән,
җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән капиталь
төзелеш объектларын реконструкцияләү, рөхсәт ителгән төзелешнең
чикләнгән параметрлары нигезендә үз ирекләре белән төзегән төзелешләрне
сүтү яисә таләпләргә яраштыру турында карарлар (алда шулай ук таләпләргә туры китерү), максатка юнәлешле файаланылмаган яисә Россия
Федерациясе законнарын бозып кулланылган җир кишәрлекләрен тартып алу
турында карарлар, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында
каралган очракларда үз ирекләре белән төзелгән төзелешләрне сүтү яисә
таләпләргә туры китерү;»;
2) 8 статьяда:
2.1) 1 өлешнең 12 пунктчасында «хуҗасыз хайваннарны тоту һәм карап
тоту буенча чаралар "сүзләрен «хуҗасыз хайваннар белән мөнәсәбәт буенча
эшчәнлек" сүзләренә алмаштырырга»;
1 өлешне түбәндәге эчтәлекле 15 пунктча өстәргә:
«15) «Кулланучылар хокукларын яклау турында" 1992 елның 7
февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законы белән каралган
кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру.»;
3) 22 статьяда:
3.1) 2нче өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Халык алдында тыңлаулар халык яки шәһәр җирлеге Советы, шәһәр
җирлеге башлыгы яки үз вәкаләтләрен контракт нигезендә башкарган
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе
инициативасы буенча үткәрелә.
Халык яисә шәһәр җирлеге Советы инициативасы буенча үткәрелгән
гавами тыңлаулар шәһәр җирлеге Советы тарафыннан билгеләнә, ә контракт
нигезендә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы шәһәр җирлеге башлыгы яисә
район Башкарма комитеты җитәкчесе инициативасы буенча шәһәр җирлеге
башлыгы тарафыннан билгеләнә.»;
3.2) 10 өлештә " әлеге статьяның 3 өлешендә күрсәтелгән проектлар
һәм мәсьәләләр буенча «сүзләрен төшереп калдырырга,»;
4) 26 статьяның 1 өлешендәге икенче абзацны түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:

"эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле
булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга (Россия Федерациясе
субъекты муниципаль берәмлекләре советы идарәсендә, муниципаль
берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, билгеләнгән
тәртиптә теркәлгән профсоюзта катнашудан тыш, съездда (конференциядә)
яки башка иҗтимагый оешманың гомуми җыелышында, торак, торактөзелеш, гараж кооперативларында, күчемсез милекчеләр иптәшлегендә
катнашудан тыш), оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез
нигездә 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;»;
5) 47 статьяның 5 өлешендәге өченче абзацын яңа редакциядә бәян
итәргә:
"эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле
булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга (Россия Федерациясе
субъекты муниципаль берәмлекләре советы идарәсендә, муниципаль
берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, билгеләнгән
тәртиптә теркәлгән профсоюзта катнашудан тыш, съездда (конференциядә)
яки башка иҗтимагый оешманың гомуми җыелышында, торак, торактөзелеш, гараж кооперативларында, күчемсез милекчеләр иптәшлегендә
катнашудан тыш), оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез
нигездә 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;»;
6) бүлек IV. » Шәһәр җирлеге башлыгы " түбәндәге эчтәлектәге 49.1
статьясы белән тулыландырырга:
«Статья 49.1. Шәһәр җирлеге башлыгының отставкага китүе
1. Шәһәр җирлеге Советы «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге
131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә шәһәр җирлеге башлыгын шәһәр
җирлеге Советы депутатлары инициативасы белән яисә Татарстан
Республикасы Президенты инициативасы белән отставкага җибәрергә
хокуклы.

2. Шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү өчен нигез булып
торалар:
1) 75 статьяның 1 өлешендәге 2 һәм 3 пунктларында каралган
нәтиҗәләргә китергән (гамәл кылмау) шәһәр җирлеге башлыгының
карарлары, гамәлләре (гамәл кылмау).
- «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131–ФЗ номерлы
Федераль законы;
2) җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне өч һәм аннан артык айдан артык
хәл итмәү, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль законда, башка федераль законнарда, әлеге Уставта каралган
вәкаләтләрне гамәлгә ашыру буенча җирле үзидарә органнары тарафыннан
федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән
тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны тәэмин итү
бурычларын һәм (яисә) җирле үзидарә органнарына федераль законнар һәм
Татарстан Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт
вәкаләтләрен ;
3) шәһәр җирлеге башлыгы шәһәр җирлеге Советы тарафыннан аның
шәһәр җирлеге Советы алдында еллык хисап нәтиҗәләре буенча
эшчәнлегеннән канәгать түгел, бу ике тапкыр рәттән;
4) «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, «аерым категориядәге затларның счетларын (кертемнәр)
ачуны һәм урнаштыруны тыю турында " 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ
номерлы Федераль закон, чит ил банкларында акча чараларын һәм
кыйммәтләрне саклау, Россия Федерациясе территориясеннән читтә
урнашкан чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан
файдалану»;
5) расасына, милләтенә, теленә, дингә мөнәсәбәтенә һәм башка
шартларга бәйле рәвештә, шәһәр җирлеге башлыгы, шәһәр җирлегенең башка
органнары һәм җирле үзидарә вазыйфаи затлары һәм ведомство
буйсынуындагы оешмалар тарафыннан Кеше һәм граждан хокуклары һәм
ирекләре тигезлегенең дәүләт гарантияләрен массакүләм бозуга юл куймау,
раса, милли, тел яки дини кирәк-яраклылык билгеләре буенча хокукларны
һәм дискриминацияләүне чикләү, әгәр бу милләтара һәм конфессияара
килешүне бозу китереп чыгарган һәм милләтара (этникара) һәм конфессияара
конфликтлар барлыкка килүгә ярдәм иткән булса.
3. Шәһәр җирлеге Советы депутатларының шәһәр җирлеге башлыгын
отставкага җибәрү турындагы инициативасы шәһәр җирлеге Советына
кертелә торган мөрәҗәгать рәвешендә рәсмиләштерелә. Әлеге мөрәҗәгать
шәһәр җирлеге Советының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү
турындагы карары проекты белән бергә кертелә. Әлеге инициативаны

тәкъдим итү турында шәһәр җирлеге башлыгы һәм Татарстан Республикасы
Президенты әлеге мөрәҗәгать шәһәр җирлеге Советына кертелгәннән соң
килүче көннән дә соңга калмыйча хәбәр ителә.
4. Шәһәр җирлеге Советы депутатларының шәһәр җирлеге башлыгын
отставкага җибәрү турындагы инициативасын карау Татарстан Республикасы
Президенты фикерен исәпкә алып гамәлгә ашырыла.
5. Шәһәр җирлеге Советының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага
җибәрү турындагы инициативасын караганда җирле үзидарә органнары
тарафыннан федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары
белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны тәэмин
итүгә һәм (яисә) шәһәр җирлеге башлыгының эш-гамәлләре (гамәл кылмавы)
аркасында «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль законның 75 статьясындагы 1 өлешенең 2 һәм 3 пунктларында
каралган нәтиҗәләргә китергән шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү
турындагы карар Татарстан Республикасы Президенты ризалыгы белән генә
кабул ителергә мөмкин.
6. Шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү турында Татарстан
Республикасы Президенты инициативасы шәһәр җирлеге Советының тиешле
карары проекты белән бергә шәһәр җирлеге Советына кертелә торган
мөрәҗәгать рәвешендә рәсмиләштерелә. Әлеге инициативаны тәкъдим итү
турында шәһәр җирлеге башлыгы әлеге мөрәҗәгать шәһәр җирлеге Советына
кертелгәннән соң килүче көннән дә соңга калмыйча хәбәр ителә.
7. Шәһәр җирлеге Советы депутатлары яисә Татарстан Республикасы
Президентының шәһәр җирлеге башлыкларын отставкага җибәрү турындагы
инициативасын карау тиешле мөрәҗәгать кергән көннән бер ай эчендә шәһәр
җирлеге Советы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
8. Шәһәр җирлеге Советының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага
җибәрү турындагы карары, әгәр аның өчен шәһәр җирлеге Советы
депутатларының билгеләнгән саныннан кимендә өчтән икесе тавыш бирсә,
кабул ителгән дип санала.
9. Шәһәр җирлеге Советының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага
җибәрү турындагы карары шәһәр җирлеге Советы утырышында рәислек
итүче депутат тарафыннан имзалана.
10. Шәһәр җирлеге Советы тарафыннан каралганда һәм шәһәр җирлеге
башлыкларын отставкага җибәрү турында Карар кабул иткәндә тәэмин
ителергә тиеш:
1) тиешле утырышны уздыру датасы һәм урыны турында хәбәр алу,
шулай ук шәһәр җирлеге Советы депутатларының яисә Татарстан
Республикасы Президентының мөрәҗәгате һәм шәһәр җирлеге Советының
аны отставкага җибәрү турында карар проекты белән танышу;
2) аңа шәһәр җирлеге Советы депутатларына отставкага җибәрү өчен
нигез сыйфатында тәкъдим ителә торган хәлләргә аңлатма бирү мөмкинлеге
бирү.

11. Шәһәр җирлеге Уставы нигезендә шәһәр җирлеге башлыгы шәһәр
җирлеге советы составына керә һәм аның рәисе вәкаләтләрен башкара икән,
шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү турындагы карар шәһәр
җирлеге Советы утырышында рәислек итүче депутат тарафыннан имзалана.
12. Шәһәр җирлеге советы составына керүче һәм аның рәисе
вәкаләтләрен башкаручы шәһәр җирлеге башлыгы аны отставкага җибәрү
турындагы мәсьәлә карала торган шәһәр җирлеге Света утырышында
катнашса, әлеге утырыш шәһәр җирлеге депутаты, моңа вәкаләтле шәһәр
җирлеге депутаты рәислегендә уза.
13. Шәһәр җирлеге башлыгы аны отставкага җибәрү турында шәһәр
җирлеге Советы карары белән килешмәгән очракта, ул язма рәвештә үз
фикерен белдерергә хокуклы.
14. Шәһәр җирлеге Советының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага
җибәрү турындагы карары кабул ителгән көннән биш көннән дә соңга
калмыйча рәсми рәвештә басылып чыгарга (халыкка хәбәр итәргә) тиеш.
Шәһәр җирлеге башлыгы аны отставкага җибәрү мәсьәләсе буенча язма
рәвештә үзенең аерым фикерен белдерсә, ул шәһәр җирлеге Советының
күрсәтелгән карары белән бер үк вакытта бастырылырга (халыкка хәбәр
ителергә) тиеш.
15. Шәһәр җирлеге Советы депутатлары яки Татарстан Республикасы
Президентының шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү турындагы
инициативасы шәһәр җирлеге Советы тарафыннан кире кагылган очракта,
шәһәр җирлеге башлыгын отставкага җибәрү турындагы мәсьәлә әлеге
мәсьәлә каралганнан соң ике айдан да иртәрәк чыгарылырга мөмкин.
16. Шәһәр җирлеге Советы аны отставкага җибәрү турында Карар
кабул иткән шәһәр җирлеге башлыгы әлеге карарны рәсми рәвештә басылып
чыккан көннән соң 10 көн эчендә судка шикаять бирү турында гариза белән
мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Суд гаризаны карарга һәм гариза бирелгән көннән соң 10 көннән дә
соңга калмыйча карар кабул итәргә тиеш.»;
72
статьяда:
7.1) 3 өлеш түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә::
«Муниципаль хокукый актларны һәм килешүләрне рәсми бастырып
чыгару (халыкка җиткерү) өчен җирле үзидарә органнары шулай ук челтәр
басмасыннан файдаланырга хокуклы. Рәсми челтәр басмасында тулы текст
басылып чыккан (урнаштырылган) очракта, матбугат басмасында аның
күләмле график һәм таблица рәвешендәге кушымталары китерелмәскә
мөмкин.
б)
түбәндәге
эчтәлекле
2
өлеш
өстәргә:
«12. Җирле үзидарә органнары арасында төзелгән килешүләрне
бастырып чыгару (халыкка игълан итү) 72 статьяның 3 өлеше нигезендә
гамәлгә ашырыла. әлеге Устав.»;

80
1

статьяда:
өлешнең

3

пунктын

түбәндәге

редакциядә

бәян

итәргә:

"2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле
булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә
итүдән тыш; түләүсез нигездә һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле
үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе
аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы белән
идарә итүдә катнашу; съездда (конференциядә) яисә башка иҗтимагый
оешма, торак, төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр
ширкәтенең гомуми җыелышында катнашу; күрсәтелгән коммерциячел
булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партиядән һәм һөнәри берлек
органыннан, шул исәптән муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе
аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан
тыш) Шәхси башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә
органнары составына эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәте белән кергән
буларак, муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган),
муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен идарә итү органнарында һәм Ревизия
комиссиясендә түләүсез тапшырудан тыш (гамәлгә куючы), муниципаль
берәмлек муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган
оешмалар яки идарә итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен (устав капиталында
катнашу бурычлары) гамәлгә ашыру тәртибен билгеләүче муниципаль
хокукый актлар нигезендә; федераль законнарда каралган башка очраклар;»;
б)
түбәндәге
эчтәлекле
2
өлеш
өстәргә:
«4. Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында мәнфәгатьләр
конфликтын бетерү максатларында әлеге җирле үзидарә органының сайлау
профсоюз органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе
аппаратында муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен әлеге вазыйфаны
биләгән чорда яклый алмый.»;
2) 151 статьяның 1 өлешенә түбәндәге эчтәлекле 14 пункт өстәргә:
«2.1) коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау
буенча тиешле муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе
докладлары, анда аны башкаруның факттагы шартлары бәян ителә, һәм
муниципаль хезмәткәрнең бары тик аның ризалыгыннан гына язмача
аңлатмалары һәм коррупциячел хокук бозу фактын тану шарты белән генә
муниципаль хезмәткәрнең язмача аңлатылуы (ышанычны югалтуга бәйле
рәвештә эштән азат итү рәвешендә түләтүдән тыш);
10) 104 статьяның 2 өлешендәге беренче абзацын түбәндәге эчтәлекле
тәкъдим белән тулыландырырга:

«Шәһәр җирлеге Уставы, шәһәр җирлеге Советының әлеге Уставка
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турындагы карары дәүләт теркәвенә
алынганнан соң муниципаль берәмлекләр уставларының дәүләт реестрына
«Россия Федерациясендә норматив хокукый актлар " кертелергә тиеш
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) «Интернет» мәгълүматителекоммуникация челтәрендә график сурәтләре рәвешендә.».
2. Әлеге карарны законда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен
җибәрергә.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хүокукый мәгълүмат рәсми
сайтында (htpp:/pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Муниципаль
берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль районының
мәгълүмат сайтында (www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) «Интернет " мәгълүматителекоммуникация челтәрендә урнаштырырга.
4.Әлеге карар «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның
гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль законның 44 статьясындагы 8 өлеше нигезендә үз көченә керә дип
билгеләргә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Зеленодольск шәһәре
Советының законлылык, хокук тәртибе, регламент һәм депутат этикасы
буенча даими комиссиясенә йөкләргә.
Зеленодольск шәһәре мэры,
Совет рәисе

А.В. Тыгин

