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кертү турында Карары

«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми
принциплары  турында»  2003  нче   елның  6  нчы  октябрендәге  131  нче
номерлы ФЗ,  «Муниципаль берәмлекләр уставларын дәүләт  теркәвенә  алу
турында " 2005 нче елның 21 нче июлендәге 97 нче номерлы ФЗ, «Татарстан
Республикасында җирле үзидарә турында " 2004 нче елның 28 нче июлендәге
45  нче  номерлы  ТРЗ  Татарстан  Республикасы  законы,  Татарстан
Республикасы Кукмара муниципаль районы муниципаль берәмлеге Уставы
белән,  Кукмара  муниципаль  районы  муниципаль  берәмлеге  Уставының
нигезләмәләрен  гамәлдәге  законнарга  туры  китерү  максатыннан,  Кукмара
муниципаль районы Советы карар кабул итте:

1. Татарстан  Республикасы  Кукмара  муниципаль  районы  муниципаль
берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1.1 6 нчы статья: 
     1  нче  өлешнең 5  нче  пункты “муниципаль район чикләрендә  торак
пунктлар  чикләреннән  читтә  җирле  әһәмияттәге  автомобиль  юлларын
саклаган өчен” сүзләреннән соң “юл хәрәкәтен оештыру” сүзләрен өстәргә;
     1 нче өлешнең 8 нче пунктында «хаклы» сүзеннән соң "төп аз санлы
халыклар һәм башкалар" сүзләрен өстәргә»;
     1 нче өлешнең 16 нчы пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
      “16) акча җыю буенча эшчәнлекне оештыруда катнашу (шул исәптән
аерым акча туплау), тиешле муниципаль районнар территорияләрендә каты
коммуналь  калдыкларны  җыю,  ташу,  эшкәртү,  утильләштерү,
зарарсызландыру, күмү”;
       1 нче өлешнең 39 нчы пунктында «күчемсез милекнең дәүләт кадастры»
сүзләрен “кадастр эшчәнлеге” сүзләренә алмаштырырга;



1.2 7 нче статьяның 1 нче өлешенә түбәндәге эчтәлекле 14 нче пункт өстәргә:
“14)  «Кулланучылар  хокукларын  яклау  турында  "  1992  нче  елның  7
февралендәге  2300-1  номерлы  Россия  Федерациясе  Законында  каралган
кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру;
1.3 21 нче статьяның 2 нче өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

“2.  Халык  алдында  ачык  тыңлаулар  район  Советы,  район  башлыгы  яки
район  Башкарма  комитеты  җитәкчесе  инициативасы  буенча  үткәрелә.
Халык  яки  район  Советы  инициативасы  буенча  үткәрелә  торган  ачык
тыңлаулар  район  Советы  тарафыннан  билгеләнә,  ә  район  башлыгы  яки
район  Башкарма  комитеты  җитәкчесе  -  район  Башлыгы  инициативасы
буенча”;

1.4.  30  статьяның  6  пунктындагы  1  пунктчасында  «бакчачылык,
яшелчәчелек,  дача  кулланучылар  кооперативлары»  сүзләрен  төшереп
калдырырга.

1.5. 30 статьяның 6 өлешендәге 2 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  (Россия  Федерациясе
субъекты  муниципаль  берәмлекләр  советы  идарәсендә,  муниципаль
берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә, телдән теркәлгән
һөнәр  берлеге  катнашудан  тыш,  съездда  (конференциядә)  яисә  башка
иҗтимагый оешманың гомуми җыелышында,  торак,  торак-төзелеш,  гараж-
кооперативларында, күчемсез милек милекчеләр иптәшлегендә катнашудан
тыш),  Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте
акты  нигезендә  оешманың  коллегиаль  органы  эшчәнлегендә  түләүсез
катнашудан  тыш;  муниципаль  берәмлек  идарә  һәм  ревизия  комиссиясе
органнарында  муниципаль  берәмлек  мәнфәгатьләрен,  гамәлгә  куючы
(акционер)  түләүсез  нигездә  муниципаль  берәмлек  мәнфәгатьләрен
муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган оешмалар яисә
идарә итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгели
торган муниципаль хокукый актлар нигезендә (устав капиталында катнашу
өлешләре) бирү; федераль законнарда каралган башка очракларда;

1.6. 47 статьяда:
1 өлешнең 3 пунктындагы бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян

итәргә:
"- районнарның территорияләрендә каты коммуналь калдыкларны җыю

(шул  исәптән  аерым  җыю),  җыю,  ташу,  эшкәртү,  утильләштерү,
зарарсызландыру, күмү буенча эшчәнлекне оештыруда катнаша;".

1  өлешнең  4  пунктындагы  икенче  абзацын  «район  чигендә  торак
пунктлар  чикләреннән  читтә  җирле  әһәмияттәге  автомобиль  юлларын
саклаган өчен» сүзләреннән соң «юл хәрәкәтен оештыру» сүзләрен өстәргә,»;

5  пунктның  тугызынчы  абзацын  «волонтерлыкка»  сүзе  белән
тулыландырырга»; 

1 өлешнең 5 пунктындагы 12 абзацы үз көчен югалткан дип танырга;



1 өлешнең 7 пунктындагы 13 абзацында «хокуклар» сүзеннән соң «төп
аз санлы һәм башка халыклар» сүзләрен өстәргә»;

2 өлешнең 12 пунктын түбәндәге эчтәлекне өстәргә:
"12)  «Кулланучылар  хокукларын  яклау  турында» 1992  елның  7

февралендәге  2300-1 номерлы Россия Федерациясе  Законы белән каралган
кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыра.»;

1.7. 76 статьяда:
3 өлешкә икенче һәм өченче абзац итеп түбәндәге эчтәлекне өстәргә:
«Җирле  үзидарә  органнары  арасында  төзелгән  муниципаль  хокукый

актны яки килешүне рәсми бастырып чыгару дип, аның тулы текстын район
территориясендә  таратыла  торган  Вакытлы  матбугатта  беренче  бастырып
чыгару санала.

1.7.   76 нчы статьяда:3 өлешне  икенче һәм өченче абзацлы түбәндәге
эчтәлекне өстәргә::

«Муниципаль хокукый актны яки җирле  үзидарә органнары арасында
төзелгән  килешүләр,  район  территориясендә  таратыла  торган  Вакытлы
матбугатта аның тулы текстын беренче бастырып чыгару санала.

Муниципаль  хокукый  актларны  һәм  килешүләрне  рәсми  бастырып
чыгару (халыкка җиткерү) өчен җирле үзидарә органнары шулай ук челтәр
басмасыннан файдаланырга хокуклы. Рәсми челтәр басмасында муниципаль
хокукый актының тулы тексты басылып чыккан (урнаштырган) очракта, аңа
карата  күләмле  график  һәм  таблица  белән  бирелгән  кушымталар  басма
матбугатта күрсәтелмәскә мөмкин.»;

5 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.Район бюджеты турында  район Советы карарлары,  аның үтәлеше

турындагы хисап, җирле салымнар һәм җыемнар билгеләү турында, район
Советы, район башлыгы, район Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан
кабул ителгән башка норматив хокукый актлар,  җирле үзидарә  органнары
арасында  төзелгән  килешүләр  яки  федераль  закон  белән  чикләнә  торган
муниципаль  хокукый  актлар,  аерым  нигезләмәләреннән  тыш  кул  куелган
көннән  соң  җиде  көн  эчендә  рәсми  рәвештә  басылып  чыгарга  (халыкка
җиткерелергә) тиеш, 
          9 өлешнең беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«9.  Җирле үзидарә органнары арасында төзелгән муниципаль хокукый
актларны, килешүләрне рәсми бастырып чыгару (халыкка игълан итү) юлы
белән гамәлгә ашырыла:»;

1.8.  2 нче өлеш 91 статьясындагы Уставка түбәндәге эчтәлекле өченче
абзац өстәргә:

«Муниципаль  берәмлек  уставы,  муниципаль  берәмлек  уставына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый акт Россия
Юстиция  министрлыгының  «Россия  Федерациясендә  норматив  хокукый
актлар  "  порталында  (http://pravo-minjust.ru,  http://право-минюст.рф  челтәр
басмалары  сыйфатында  теркәлү:  Эл  №  ФС77-72471,  05.03.2018)  дәүләт
теркәвенә алынганнан соң рәсми бастырып чыгарыла (халыкка игълан ителә).

Район Башлыгы                                                С.Д. Димитриев
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