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КАРАР
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Татарстан
Республикасының
Зеленодол
муниципаль районы «Мамадыш-Әкил авыл
жирлеге» муниципаль берәмлеге Советы 2018
елның 01 июнендә 107 номерлы расланган
карары белән, Татарстан Республикасының
Зеленодол муниципаль районы «МамадышӘкил авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге
Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү
турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законына,
«Муниципаль берәмлекләр уставын дәүләт теркәве турында» 2005 елның 21
июлендәге 97-ФЗ номерлы Федераль законына, «Татарстан Республикасында җирле
үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законына ярашлы рәвештә Мамадыш-Әкил авыл жирлеге Советы карар итте:
1. Татарстан Республикасының Зеленодол муниципаль районы «Мамадыш-Әкил
авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Советы 2018 елның 01 июнендә 107 номерлы
расланган карары белән, Татарстан Республикасының Зеленодол муниципаль районы
«Мамадыш-Әкил авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертергә:
1) 7 маддә:
1.1) 1 өлешенең 14нче бүлегендә “ Район территориясендә каты коммуналь
калдыкларны туплауны (шул исәптән аерып туплау) җыю, транспортировкалау,
эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, күмү буенча эшчәнлекне оештыруда
катнашу;»;
1.2) 1 өлешенең 17нчы бүлеген яңа редакциядә бәян итәргә:
2) 8 маддә:
2.1) 8 маддәнең 1 өлешенең 12нче бүлегендә «караучысыз хайваннарны тоту
һәм асрау» дигән сүзләрне «хуҗасыз яшәүче хайваннарга карата мөнәсәбәт буенча
эшчәнлек» дип алыштырырга;
3) 9 маддәнең 3нче өлешенең «Җирле үзидарә органнары һәм җирле
үзидарәдәге вазифаи затларның эшчәнлеген планлы һәм планнан тыш тикшерү
турындагы мәгълүмат, аларның нәтиҗәләре һәм табылган тәртип бозуларны юк итү
Россия Федерациясе Хөкүмәте раслаган тикшерүләр бердәм реестрына кертү һәм
кагыйдәләргә ярашлы рәвештә формалаштыру нигезендә тикшерүләрнең бердәм
реестрына кертелергә тиеш.» дигән сүзләр белән тулыландырырга,»;
4) 22 маддә:
4.1) 2нче өлешен яңа редакциядә бәян итәргә:

«2. Ачык тыңлаулар үз вәкаләтләрен контракт нигезендә гамәлгә ашыручы
халык, район Советы, район Башлыгы яки районның башкарма комитеты Җитәкчесе
инициативасы буенча уздырыла.
Халык, яки район Советы инциативасы буенча уздырылучы ачык тыңлаулар
район Советы тарафыннан билгеләнә, үз вәкаләтләрен Район Башлыгы контракт
нигезендә гамәлгә ашыручы район Башлыгы яки районның башкарма комитеты
Җитәкчесе инициативасы буенча уздырыла.»;
4.2) 10нчы өлешендә «хәзерге маддәнең 3нче өлешендә күрсәтелгән проект һәм
сораулар буенча» дигән сүзләрне юк итәргә,»;
5) 45нче маддә:
5.1) 45нче маддәнең 3нче өлешенең икенче абзацын яңа 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
берәмлекләре
советы
идарәсендә,
муниципаль
берәмлекләрнең
башка
берләшмәләрендә, сәяси партиядә катнашудан тыш, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән
профсоюзда, съезда (конференция) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торактөзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтеннән тыш), Россия
Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә
коллегиаль орган оештыру эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш; оешманың идарә
итү һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен
түләүсез нигездә тапшыру, учредителе (акционеры, катнашучысы) муниципаль
берәмлек булган оешманың идарә итү органнарында муниципаль хокукый актларга
туры китереп, оешма учредителе исеменнән муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен
чагылдыру яки муниципаль милектә булган акцияләр белән идарә итү (устав
капиталында өлешләп катнашу); федераль законда каралганча башка очракларда;»;
6) 47нче маддә:
6.1) 47нче маддәнең 5нче өлешенең икенче абзацын яңа редакциядә бәян
итәргә:
«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
берәмлекләре
советы
идарәсендә,
муниципаль
берәмлекләрнең
башка
берләшмәләрендә, сәяси партиядә катнашудан тыш, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән
профсоюз, съезда (конференция) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш,
гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтеннән тыш), Россия Федерациясе
Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә коллегиаль орган
оештыру эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш; оешманың идарә итү һәм ревизия
комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә
тапшыру, учредителе (акционеры, катнашучысы) муниципаль берәмлек булган
оешманың идарә итү органнарында муниципаль хокукый актларга туры китереп, оешма
учредителе исеменнән муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен чагылдыру яки
муниципаль милектә булган акцияләр белән идарә итү (устав капиталында өлешләп
катнашу); федераль законда каралганча башка очракларда;»;
7) 49 нче маддәне түбәндәге эчтәлектәге 14нче өлеш белән тулыландырырга:
«Район башлыгына карата Район Советы аны отставкага җибәрү турында карар
кабул иткәннән соң, ул гариза белән ризасызлык белдереп, әлеге карар рәсми
басылып чыкканнан соң, 10 көн эчендә судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы.

Суд гариза кергән көннән алып, 10 көннән дә соңга калмыйча тикшереп, карар
кабул итәргә тиеш.»;
8) 54 маддә:
8.1. 1нче өлешенең 5нче подпунктында 2нче абзацны яңа редакциядә бәян итәргә:
«-район территориясендә каты коммуналь калдыкларны туплау (шул исәптән
аерым туплау), җыю, транспортировкалау, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру,
күмү буенча эшчәнлекне оештыруда катнашу;»;
8.2. 1нче өлешенең 6нчы подпунктында 5нче абзацны бетерергә;
8.3. 2нче өлешенең унөченче абзацында «караучысыз хайваннарны тоту һәм
асрау» дигән сүзләрне «хуҗасыз яшәүче хайваннарга карата мөнәсәбәт буенча
эшчәнлек» дип алыштырырга;
9) 88 маддә:
11.1) 2 өлешенең 2нче бүлеген яңа редакциядә бәян итәргә:
«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 итүдә катнашудан
тыш; түләүсез нигездә профсоюз органы белән идарә итүдә катнашудан тыш; шул
исәптән сайлау комиссиясе аппаратында җирле үзидарә органында төзелгән беренчел
профсоюз оешмасының сайлау органы; съездда (конференциядә) яки башка
иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек,
милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында катнашу; коммерциячел булмаган
оешмалар белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу; (сәяси партиядән һәм
профсоюз органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында, җирле үзидарә сайлау
комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау
органыннан тыш) бердәнбер башкарма орган сыйфатында яки аларның коллегиаль
идарә органнары составына эшкә алучы вәкиле рөхсәте белән керү, ул муниципаль
хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган), җирле үзидарә органнарында һәм
ревизия комиссиясендә җирле үзидарә мәнфәгатьләрен бушлай тәкъдим итүдән тыш,
гамәлгә куючы (акционер) , муниципаль милектәге акцияләр (устав капиталында
катнашу өлешләре) оештыру яки идарә итү вәкаләтләрен җирле үзидарә исеменнән
гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә;
федераль законнарда каралган башка очракларда;»
11.2) түбәндәге эчтәлектә 5нче өлеш белән тулыландырырга:
«5. Җитәкче булып торучы муниципаль хезмәткәр, җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында ихтыяҗлар конфликтына юл
куймау максатыннан, билгеләнгән вазифаны башкарган вакыт аралыгында, әлеге
җирле үзидарә органының сайлап куелган профсоюз органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль хезмәткәрләрнең
мәнфәгатьләрен яклаучы була алмый.»;
10) 89 маддә:
89 маддәнең 3нче өлешеен «коррупцион һәм башка хокук бозуларны
профилактикалау буенча тиешле муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе
докладының коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау турында
нотыгы, анда аны башкаруның факттагы шартлары һәм муниципаль хезмәткәрне бары
тик аның ризалыгы белән генә язмача аңлатуы һәм коррупцион хокук бозу фактын тану
шарты белән генә (ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендә
түләтүдән тыш)» дигән сүзләр белән тулыландырырга,»;
белдеге белән төзелгән бинаны сүтү турында карар кабул ителү, максатчан
билгеләнеше буенча файдаланылмый торган яки аны тиешле билгеләнгән шартларга

туры китерү, максатчан билгеләнештә кулланмаган 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;» дигән сүзләр белән тулыландырырыга;
2. Әлеге карарны билгеләнгән закон тәртибендә дәүләт теркәлүен узу өчен
юлларга.
3. Әлеге карарны дәүләт теркәлүе узганнан соң Татарстан Республикасы хокук
мәгълүматы
рәсми
порталында
(http://pravo.tatarstan.ru)
һәм
Татарстан
Республикасының муниципаль берәмлекләр порталы составындагы Зеленодол
муниципаль районының мәгълүмат сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), шулай ук
Мамадыш-Әкил авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында тубәндәге адреслар
буенча: Мамадыш-Әкил авылы, Ленин урамы, 50 йорт (җирлек администрациясе
бинасы), Татар Танае авылы, Центральная урамы, 1а йорт (мәдәният йорты бинасы),
Панау авылы, Центральная урамы, 26в йорт
(мәдәният йорты бинасы)
урнаштырырга.
4. Әлеге карарның «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оешмаларының
гомуми принциплары турында»гы (06.10.2003 ел, №131-ФЗ) Федераль законының
44нче маддәсенең 8нче өлешенә яраклы рәвештә үз көченә керүен расларга.
5. Әлеге карарның үтәлеше буенча контрольне Зеленодол муниципаль районы
Мамадыш-Әкил авыл жирлеге башлыгына йөкләргә.
Мамадыш-Әкил авыл жирлеге башлыгы,
Совет рәисе

Ф.Ф.Мирхатуллин

