
 
23 май, 2019 ел                                           №31/13 

 
 
Ш´³´р Советыныј «Татарстан 
Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Уставына 
ºзг´решл´р кертº турында» карар 

проекты буенча җәмәгать тыңлаулары 
хакында  
 
 

2003 елныј 06 октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле 
ºзидар´не оештыруныј гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 
Федераль законныј 28, 44 мадд´л´рен´, Татарстан Республикасы Яр 
Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставыныј 92 мадд´сен´, Ш´³´р 
Советыныј 2014 елныј 10 июленд´ге 31/14 санлы Карары бел´н 
расланган Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставы проекты 
буенча гавами тыјлаулар турында Нигезнам´г´ таянып,   

Ш´³´р Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Ш´³´р Советыныј «Татарстан Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Уставына ºзг´решл´р кертº турында» карар 
проектын (алга таба – Ш´³´р Советы карары проекты) кушымтада 

каралганча хупларга ³´м җәмәгать тыңлауларында фикер алышуга 
чыгарырга. 

2. Ш´³´р Советы карары проекты буенча җәмәгать тыңлаулары 

ºтк´рº к¿нен 2019 елныј 03 июленǝ, ºтк´рº вакытын 14:00 с´гатьк´ 

т´гаенл´рг´, җәмәгать тыңлаулары ºтк´рº урыны итеп Яр Чаллы 
ш´³´ре муниципаль бер´млеге Башкарма комитеты бинасында (Х.Туфан 
проспекты, 23 йорт) 400 нче залны билгел´рг´.  

3. Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Уставы проекты буенча 

җәмәгать тыңлаулары ºтк´рº Комиссиясе составын 2 нче кушымта 

нигезендә расларга. 
4. Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставы проекты буенча 

җәмәгать тыңлаулары ºтк´рº Комиссиясен´ ´леге Карарныј ³´м Ш´³´р 

Советы карары проекты буенча җәмәгать тыңлаулары ºтк´рº турында 
х´б´рнеј Ш´³´р Советыныј 2014 елныј 10 июленд´ге 31/14 санлы 
Карары бел´н расланган Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге 



Уставы проекты буенча гавами тыјлаулар турында Нигезнам´ бел´н 

бергǝ «Челнинские известия» ³´м «Ш´hри Чаллы» газеталарында 
басылып чыгуын т´эмин ит´рг´.   

6. Ш´³´р Советыныј даими комиссиял´рен´, җәмәгать 
тыңлауларында фикер алышу барышында кергǝн т´къдимн´рне ис´пк´ 
алып, Ш´³´р Советы карары проектын эшл´п бетерºне т´эмин ит´рг´.  

6. Ґлеге Карар ºт´лешен контрольдǝ тотуны Ш´³´р Советыныј 
регламент, хокук т´ртибе ³´м халык иминлеген т´эмин итº м´сь´л´л´ре 
буенча даими комиссиясен´ йšкл´рг´. 

 
   
Ш´³´р Хакиме                                            Н.Г. М´³диев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шǝhǝр Советыныӊ  
31/13 санлы Карарына 
1 нче кушымта  
23 май, 2019 ел 

 
 

Проект 
 
                                         

Татарстан Республикасы  
Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге 

  Ш´³´р Советы 
 

КАРАРЫ 
 
 

,2019 ел                                                          № 
 
 
Татарстан Республикасы Яр 
Чаллы ш´³´ре муниципаль 
бер´млеге Уставына ºзг´решл´р 
кертº турында  
 

 
2003 елныј 06 октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле 

ºзидар´не оештыруныј гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 
Федераль законныј 28, 44 мадд´л´ре, Татарстан Республикасы Яр 
Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставыныј 92, 93, 94 мадд´л´ре 
нигезенд´   

Ш´³´р Советы 
 

КАРАР бирде: 
 
1. Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге в´киллекле органыныј 

2005 елныј 08 декабренд´ге 6/5 санлы Карары бел´н расланган (Ш´³´р 
Советыныј 2006 елныј 19 октябренд´ге 15/4, 2007 елныј 04 июленд´ге 
23/4, 2007 елныј 25 декабренд´ге 28/10, 2008 елныј 29 февраленд´ге 
30/7, 2009 елныј 09 апреленд´ге 40/6, 2009 елныј 10 сентябренд´ге 
42/7, 2010 елныј 31 мартындагы 47/7, 2010 елныј 27 декабренд´ге 7/6, 
2011 елныј 15 декабренд´ге 15/7, 2012 елныј 05 июленд´ге 19/15, 2012 
елныј 20 декабренд´ге 22/19, 2013 елныј 29 августындагы 26/17, 2014 
елныј 21 февраленд´ге 29/17, 2014 елныј 16 октябренд´ге 33/17, 2015 
елныј 27 февраленд´ге 38/14, 2015 елныћ 23 июленд´ге 41/11, 2016 

елныћ 24 февраленд´ге 6/10, 2017 елныӊ 22 февралендǝге 15/10, 2017 

елныӊ 10 августындагы 18/9, 2017 елныӊ 15 декабрендǝге 21/16, 2018 

елныӊ 27 апрелендǝге № 24/8, 2018 елныӊ 11 декабрендǝге  №28/9 
санлы Карарлары редакциясенд´) Татарстан Республикасы Яр Чаллы 
ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставына тºб´нд´ге ºзг´решл´р кертерг´: 



1) 9 маддǝнеӊ 1 өлеше  7.2 пунктында “милли азчылыкларның” 

сүзлǝреннǝн соӊ “аз санлы җирле халыкларныӊ hǝм башкаларныӊ”  

сүзлǝрен өстǝргǝ;  
2) 9.1 маддǝнеӊ 1 өлеше  15 пунктында "караучысыз хайваннарны 

тотып алу һәм карап тоту буенча чараларны гамәлгә ашыру"  сүзлǝрен 

"хуҗасыз хайваннар белǝн эш итү" сүзлǝренǝ алыштырырга;  

3) 17 маддǝнеӊ 3 өлешен   түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«3. Территориаль иҗтимагый үзидарә гамәлгә ашырыла торган 

территория чикләре ǝлеге территориядә яшәүче халык тәкъдиме буенча 

муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан билгеләнә.»;  

4) 41 маддǝдǝ: 
- 7 өлешнеӊ  1 пунктын  яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«1) халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау 

өчен кирәкле көчләрне һәм чараларны әзерләү һәм карап тоту, шулай ук 

халыкны гадәттән тыш хәлләрдән саклануга әзерләү;»; 

- 7 өлешнеӊ  7.2 пунктында  «3 пункты» сүзлǝрен «8 пункты» 

сүзлǝренǝ алыштырырга; 

- 9  өлешне түбǝндǝге эчтǝлектǝге 9.22 hǝм 9.23 пунктлары белǝн 
тулыландырырга: 

«9.22) торак-коммуналь хуҗалыкны, сәнәгать һәм башка 

оешмаларны газлаштыруның төбәкара һәм региональ программалары 

нигезендә халыкны газ куллануга  әзерләү; 
9.23) халыкны газ белән тәэмин итү өчен кулланыла торган газ 

белән тәэмин итү объектларын урнаштыру схемаларын килештерү;»; 

- 9 өлешнеӊ 14.6 пунктында  "караучысыз хайваннарны тотып алу 

һәм карап тоту буенча чараларны гамәлгә ашыру” сүзлǝрен "хуҗасыз 

хайваннар белǝн эш итү" сүзлǝренǝ алыштырырга; 

 9 өлешне түбǝндǝге эчтǝлектǝге 19.1 пункты белǝн 
тулыландырырга: 

«19.1) җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының сакланышын 

тәэмин итүгә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру тәртибен 

билгелǝү;»; 

- 9 өлешнеӊ 14.6 пунктын  түбǝндǝге эчтǝлектǝге дүртенче абзац 

белǝн тулыландырырга : 

«ел саен (хисап елыннан соң килүче елның 1 июленә кадәр) 

юлларның hǝлǝкǝтле  участокларының исемлеген раслау һәм юл-

транспорт һәлакәтләренеӊ сәбәпләрен һәм  шартларын бетерүгә 
юнәлдерелгән беренчел чаралар эшләү;»; 

- 10 өлешнеӊ  7 пунктын  түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«7) күп фатирлы йортта торак планын үзгǝртүне һәм торакны 

үзгәртеп коруны килештерү;»; 

- 10 өлешне  түбǝндǝге эчтǝлектǝге 10 пункт  белǝн тулыландырырга: 

«10) күп фатирлы йорттагы торакларны үзгәртеп кору hǝм яӊача 

планлаштыру шартлары hǝм тǝртибе нигезендǝ, күп фатирлы йорттагы 



торакларны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп кору планын  килештерү 
турында карар кабул итүне раслауны яки инкарь итүне дǝлиллǝүче 

документны алу тәртибен билгелǝү»; 

- 13 өлешнеӊ   7 пунктында “милли азчылыкларның” сүзлǝреннǝн 

соӊ “аз санлы җирле халыкларныӊ hǝм башкаларныӊ”  сүзлǝрен өстǝргǝ. 
2. Ґлеге Карар матбугатта р´сми басылган кšнн´н ºз кšчен´ кер´, 

нигезл´м´л´р šчен ºз кšчен´ керº гам´лд´ге законнар бел´н башка 
вакытта каралган.  

3. Яр Чаллы ш´³´ре Хакиме Н.Г. М´³диевк´ ´леге Карарны 
гам´лд´ге законнарда билгел´нг´н т´ртипт´ д´ºл´т терк´вен´ 
тапшырырга. 

4. Ґлеге Карар ºт´лешен контрольдǝ тотуны Ш´³´р Советыныј 

регламент, хокук т´ртибе һәм халык иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре 

буенча даими комиссиясенǝ  йšкл´рг´. 
 
 

Ш´³´р  Хакиме                                                           Н.Г. М´³диев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шǝhǝр Советыныӊ  
31/13 санлы Карарына 
2 нче кушымта  
23 май, 2019 ел 

 
 

Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Уставы проекты  

буенча җǝмǝгать тыјлаулары ºтк´рº буенча Комиссия составы 
 
 

Андреева Флера Ивановна - муниципаль бер´млек Башлыгы 
урынбасары, Комиссия р´исе; 
 

Ґд³´мова Лилия Ш´ºк´т кызы - Хаким аппаратыныј (Ш´³´р 
Советыныј) оештыру-аналитик ³´м 
хокукый эшл´р идар´се башлыгы; 
 

Архипов Евгений Юрьевич - Ш´³´р Советы депутаты, Ш´³´р 
Советыныј регламент, хокук 

т´ртибе һәм халык иминлеген 

тәэмин итү мәсьәләләре буенча 

даими комиссиясе рǝисе; 
 

Əхмǝтова Гөлнар Карл кызы -  Башкарма комитет Аппараты 
¡ит´кчесе  
 

Əхмǝтҗанов Ленар Илдар улы 
 

- Башкарма комитетныӊ хокук 

идарǝсе башлыгы; 
 

 


