Биктимерова Аида Зиннур кызы - Минзэлэ район Советынын гомуми
булеге начальнигы;
Бэдриева Рузинэ Рафис кызы - Минзэлэ район Советынын юридик
булеге начальнигы.
4. Тубэндэгелэрне билгелэргэ:
—“Татарстан Республикасынын “Минзэлэ муниципал ь районы”
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында” ТР Минзэлэ
муниципаль район Советы Карары проектына тэкъдимнэр ТР Минзэлэ
муниципаль район Советына тубэндэге адрес буенча кертелэ: ТР, Минзэлэ
районы, Минзэлэ шэйэре, Ленин ур., 80, рэсми тестэ басылган коннэн соц 30
кон эчендэ, эш коннэрендэ: 8.00 - 17.00 сэгатьлэрдэ язма формада;
-“Татарстан Республикасыныц “Минзэлэ муниципаль районы”
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында” ТР Минзэлэ
муниципаль район Советы Карары проекты буенча ачык тыцлауларда
катнашуга гарызнамэлэр тубэндэге адрес буенча кабул ителэ: ТР, Минзэлэ
районы, Минзэлэ шэйэре, Ленин ур., 80, эш коннэрендэ: 8.00 - 17.00
сэгатьлэрдэ яисэ шэхсэн, яки почта аша (конвертта “Уставны тикшеру”
билгесе язып).
5. -“Татарстан Республикасыныц “Минзэлэ муниципаль районы”
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында” ТР Минзэлэ
муниципаль район Советы Карары проекты буенча ачык тыцлауларны 2019
елныц 27 июлендэ, 10.00 сэгатьтэ, ТР Минзэлэ муниципаль район
Советыныц утырышлар залында тубэндэге адрес буенча уздырырга: ТР,
Минзэлэ районы, Минзэлэ шэЬэре, Ленин ур., 80.
6. Эшче торкемгэ “Татарстан Республикасынын “Минзэлэ муниципаль
районы” муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында” ТР
Минзэлэ муниципаль район Советы Карары проектына тэкъдимнэрне
ейрэнергэ Ьэм гомумилэштерергэ.
7. Гамэлдэге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уземдэ калдырам.

Башлык, Минзэлэ муниципаль район
Советы рэисе

.Ф. Сэлахов

ТР Минзэлэ муниципаль район
Советы карарына
Кушымта№1
№_______д ата_____________

“Татарстан Республикасынын “Минзэлэ муниципаль районы”
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында” ТР
Минзэлэ муниципаль район Советы Карары проекты турында
Татарстан Республикасыныц “Минзэлэ муниципаль районы”
муниципаль берэмлеге Уставы, 2003 елныц 6 октябрендэге “Россия
Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары
турында’Ты №131-Ф3 Федераль законы, 2017 елныц 30 октябрендэге №299ФЗ Федераль законы, 2014 елныц 28 июнендэге “Россия Федерациясендэ
стратегик планлаштыру турында”гы №172-ФЗ Законы, 2017 елныц 5
декабрендэге “Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруньщ гомуми
принциплары турында’Ты Федераль законный 36 маддэсенэ узгэрешлэр
керту турында’Ты №380-Ф3 Федераль законы Ьэм Россия Федерациясендэ
административ суд эшлэрен башкару Кодексы нигезендэ, Татарстан
Республикасыныц Минзэлэ муниципаль район Советы
КАР АР ЧЫГАРДЫ:
1.
Татарстан Республикасыныц “Минзэлэ муниципаль районы”
муниципаль берэмлек Уставына узгэрешлэр кертергэ:
“Дирле эйэмияткэ ия мэсьэлэлэр”нен 6 маддэ, 13 елешен тубэндэге
редакциядэ бэян итеп, тулыландырырга:
«13) муниципаль районныц территориаль планлаштыру схемаларын
раслау, территорияне планировкалау буенча муниципаль районныц
территориаль
планлаштыру
схемасы
нигезендэ
эзерлэнгэн
документациялэрне раслау, муниципаль район территориясендэ гамэлгэ
ашырылучы шэЬэр тезелеш эшчэнлеген тээмин итугэ мэгълумати система
керту; муниципаль ихтыяжлар очен муниципаль район чиклэрендэ жир
кишэрлеклэрен саклыкка кую Ьэм тартып алу, шэхси торак тезелеше объекты
параметрларыныц, яисэ бакча йортыныц билгелэнгэн параметрларга тэцгэл
килуен Ьэм шэхси торак тезелешенец яисэ бакча йортыныц жир
кишэрлегендэ урнаштыруныц мемкин булмавы турында планлаштырылган
тезелеш турында белдеру кэгазендэ курсэтелгэнгэ тэцгэл килуе турында
белдеру кэгазе жибэру, шэхси торак тезелеше объекты параметрларыныц
яисэ бакча йортыныц билгелэнгэн параметрларга планлаштырылган тезелеш
турында белдеру кэгазендэ курсэтелгэннэргэ тэцгэл килмэве, Ьэм (яисэ)
шэхси торак тезелешенец яисэ бакча йортыныц жир кишэрлегендэ
урнаштыруныц мемкин булмавы турында белдеру кэгазе, шэхси торак
тезелешенец теэелгэн яисэ реконструкциялэнгэн объектларыныц яисэ бакча
йортыныц тиешле авыл арасы территориялэрендэ урнашкан жир

кишэрлеклэрендэ шэхси торак тезелешен яисэ бакча йортын тезегэндэ яисэ
реконструкциялэгэндэ шэЬэр тезелеше эшчэнлеге турында законнар
талэплэренэ тэцгэл килу яисэ тэнгэл килмэве турында белдеру кэгазлэре,
авыл арасы территориялэрендэ урнашкан уз белдеге белэн тезелгэн
корылмаларны суту, авыл арасы территориялэрендэ урнашкан уз белдеге
белэн тезелгэн корылмаларны суту яисэ аларны билгелэнгэн талэплэргэ
тэцгэл китеру, максатчан кулланылмаучы яисэ Россия Федерациясе
законнарын бозып кулланылучы жир кишэрлеклэрен тартып алу, авыл арасы
территориялэрендэ урнашкан уз белдеге белэн тезелгэн корылмаларны суту,
яисэ аларны Россия Федерациясенец ШэЬэр тезелеше кодексында каралган
очракларда билгелэнгэн талэплэргэ тэцгэл китеру турындагы карарларны
Россия Федерациясенец гражданлык законнары нигезендэ кабул иту.
1.2 “Ачык тыцлаулар” 17 маддэсенец 1 елешен тубэндэге редакциядэ
бэян итэргэ:
«1. Дирле эЬэмияткэ ия мэсьэлэлэр буенча муниципаль хокукый
актларныц проектларын Район халкы, район Советы, район Башлыгы, район
Башкарма комитеты катнашында тикшеру очен ачык тыцларулар
уздырылырга мемкин”.
1.3 “Ачык тыцлаулар” 17 маддэсенец 2 елешен тубэндэге редакциядэ
бэян итэргэ:
«2. Халык, район Советы, район Башлыгы яисэ Башкарма комитет
Дитэкчесе инициативасы буенча уздырылучы ачык тыцлаулар”.
1.4 26 маддэнец 3 пунктын тубэндэге эчтэлек белэн тулыландырырга:
«п.З. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц халык
саны арту яисэ кимугэ бэйле рэвештэ, Татарстан Республикасы Минзэлэ
муниципаль район Советы депутатларыныц санын арттыручы яисэ киметуче
узгэрешлэр курсэтелгэн узгэрешлэрне керту турында муниципаль норматив
хокукый актны кабул иткэн Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль
район Советы вэкалэтлэре срогы чыкканнан соц кеченэ керэ.”.
1.5. 54 маддэне узгэртергэ Ьэм тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«54 маддэ. Районныц Финанс-бюджет палатасы:
1. Районныц Финанс-бюджет палатасы тубэндэгелэрне гамэлгэ
ашыручы, жирле узидарэнец даими гамэлдэге финанс органы булып
тора:
- Район бюджеты проектын тезу (бюджет проекты Ьэм урта сроктагы
финанс планы);
- Район Советына раслауга керту очен тиешле документлар Ьэм
материаллар белэн Район Башкарма комитетына Район бюджеты проектын
тапшыру (бюджет проекты Ьэм урта сроктагы финанс планы);
- Район бюджетыныц утэлешен оештыру;
- бюджет отчетын тезу тэртибен билгелэу;

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнгэн Ьэм
бюджетный хокукый монэсэбэтлэрен жайга салуны Районный муниципаль
норматив хокукый актлары белэн тэнгэл китерелеп кабул ителгэн жирле
узидарэ финанс органынын бюджет вэкалэтлэрен.
2. Районныц Финанс-бюджет палатасы жирле узидарэнец финанс
органы вэкалэтлэрен гамэлгэ ашырганда Район Башкарма комитетына хисап
бирергэ тиешле.
3. Районныц Финанс-бюджет палатасы уз эшчэнлеген законнар,
гамэлдэге Устав Ьэм Район Советы раслый торган Финанс-бюджет палатасы
турында Нигезлэмэ нигезендэ гамэлгэ ашыра.
Финанс-бюджет палатасы Рэисе Район Башлыгы тэкъдиме белэн Район
Башкарма комитеты Дитэкчесе тарафыннан билгелэнэ. Финанс-бюджет
палатасы Рэисе башкарма хакимиятнец федераль органы, Россия
Федерациясе
Хокумэтенец
вэкалэтле
вэкиле
белэн
билгелэнгэн
квалификацияле талэплэргэ жавап бируче затлар арасыннан вазыйфага
билгелэнэ.
4. Районныц Финанс-бюджет палатасы Рэисе Районныц жирле
узидарэнец вазыйфаи заты булып тора, Районныц финанс органы
эшчэнлеге белэн житэкчелек итэ Ьэм аныц эшен оештыра.
5. Районный Финанс-бюджет палатасыныц Район гербы сурэтлэнгэн
Ьэм уз атамасы белэн меЬере, бланкы бар.
6. Районныц Финанс-бюджет палатасы эшчэнлеген тээмин иту очен
чыгымнар Россия Федерациясе бюджетыныц чыгымнар классификациясе
нигезендэ аерым юл белэн Район бюджетында куздэ тотыла.
1.6 55 маддэ белэн тулыландырырга:
«55 маддэ. Районныц милек Ьэм жир монэсэбэтлэре палатасы
1. Районныц милек Ьэм жир монэсэбэтлэре палатасы уз вэкалэтлэре
чиклэрендэ
муниципаль
милек,
шул
исэптэн,
Район
хосусыйлыгындагы жир кишэрлеклэре, акциялэр, хужалык
жэмгыятьлэренец устав капиталындагы олешлэр (кертемнэр) белэн
идарэне гамэлгэ ашыручы Районныц даими эшлэуче жирле узидарэ
органы булып тора.
Районныц милек Ьэм жир монэсэбэтлэре палатасы башкарма
хакимиятнец федераль органы, Россия Федерациясе Хокумэтенец вэкалэтле
вэкиле билгелэгэн тэртиптэ Районныц муниципаль милке реестрын алып
бара.
Районныц милек Ьэм жир монэсэбэтлэре палатасы жирле узидарэнец
финанс органы вэкалэтлэрен гамэлгэ ашырганда Район Башкарма
комитетына хисап бирергэ тиешле.
2. Районныц милек Ьэм жир монэсэбэтлэре палатасы уз эшчэнлеген
законнар, гамэлдэге Устав Ьэм Район Советы раслаган милек Ьэм
жир монэсэбэтлэре палатасы турындагы Нигезлэмэ нигезендэ
гамэлгй ашыра.

3. Милек Бэм жир менэсэбэтлэре палатасы Рэисе Район Башлыгы
тэкъдиме белэн Район Башкарма комитеты Дитэкчесе тарафыннан
билгелэнэ.
4. Милек Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасы Рэисе Район жирле
узидарэсенец вазыйфаи заты булып тора, милек Ьэм жир менэсэбэтлэре
идарэсенен эшчэнлеге белэн житэкчелекне гамэлгэ ашыра Ьэм аньщ эшен
оештыра.
5. Милек Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасыньщ Район гербы
сурэтлэнгэн Ьэм уз атамасы белэн меЬере, бланкы бар.
Милек Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасы эшчэнлеген тээмин иту ечен
чыгымнар Россия Федерациясе бюджетыныц чыгымнар классификациясе
нигезендэ аерым юл белэн Район бюджетында куздэ тотыла.
1.7
“Гражданнар жыеньГ’ньщ 14.1 маддэсе 3 елеше 6 пунктын
тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
6)авыл арасы территориялэрендэ урнашкан торак пунктта, яца жирлек
булдыру турында халыкньщ инициативасын тэкъдим иту максатларында,
шулай ук яца булдырылган жирлектэ (эгэр сайлау хокукына ия булган халык
саны 300 дэн артмаса) яца булдырылган жирлектэ жирле узидарэ
органнарыныц структурасын билгелэу мэсьэлэлэре буенча.
2. Гамэлдэге Карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны уземдэ калдырам.

Совет рэисе

А.Ф. Сэлахов

ТР Минзэлэ муниципаль район
Советы карарына
Кушымта №2
№______ дата______________

“Татарстан Республикасынын “Минзэлэ муниципаль районы”
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында” ТР Минзэлэ
муниципаль район Советы Карары проекты буенча
ачык тыцлаулар уздыру
ТОРТИБЕ

1. “Татарстан Республикасыныц “Минзэлэ муниципаль районы”
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында” ТР Минзэлэ
муниципаль район Советы Карары проекты буенча ачык тыцлаулар (алга
таба - ачык тыцлаулар) Татарстан Республикасыныц Минзэлэ муниципаль
район Уставыныц 16 маддэсе нигезендэ уздырыла.
2. Ачык тыцлаулар уздыру датасына кадэр 7 коннэн соцармыйча
язмача гариза биргэн жирлек халкы уз тэкъдимнэрен аргументлау очен
чыгыш ясау хокукы белэн ачык тыцлауларда катнашучылар булып тора.
3. Дирлекнец кызыксынган бар лык халкы ачык тыцлауларда чыгыш
ясау хокукы булмаган ачык тыцлауларда катнашучылар булып тора.
4. Катнашучыларны теркэу ачык тыцлаулар башланыр алдыннан 30
минут кала башлана.
5. Авыл жирлеге башлыгы ачык тыцлауларда рэислек итуче булып
тора.
6. Ачык тыцлаулар тикшерелэ торган мэсьэлэнец асылы, ачык
т ы ц л а у л а р н ы ц уздырылу тэртибе турында килгэн халыкка мэгълумат бируче
рэислек итученец кереш сузе белэн ачыла.
7. Рэислек итуче тэкъдиме буенча беркетмэне рэсмилэштеру, кергэн
тэкъдимнэрне Ьэм рекомендациялэрне исэпкэ алу очен житэкче Ьэм
секретариатныц ике эгъзасы составында ачык тьщлаулар секретариаты
сайлана.
8. Теп доклад белэн Минзэлэ муниципаль район Советы карары белэн
вэкалэтле ТР, Минзэлэ муниципаль район Советы депутаты чыгыш ясый.
9. Чыгыш ясау хокукы булган ачык тыцлауларда катнашучылар гариза
биру вакытына бэйле рэвештэ, чират тэртибендэ уз тэкъдимнэрен
аргументациялэу очен чакырылалар.
10. Ачык тыцлауларда катнашучыларныц чыгышлары 5 минуттан
артык дэвам итэргэ тиеш тугел.
11. Ачык тыцлауларда катнашучылар рэислек итученец рехсэте белэн,
чыгыш тэмамлангач чыгыш ясаучыларга сораулар бирергэ хокуклы.

12. Ачык тыцлауларда катнашучылар ачык тынлаулар барышына
тыкшынырга, булдерергэ Ьэм аларны уздыруга комачау итэргэ хокуклы
тугел.
13. Ачык тынлаулар уздырганда тэртип саклау ачык тынлауларда
катнашу ечен мэжбури шарт булып тора.
14. Ачык тьщлаулар уздыруда катнашучылар тарафыннан тэртип
бозылган очракта, рэислек итуче аларны утырышлар залыннан чыгаруны
талэп итэргэ хокуклы.
15. Чыгыш ясаулар тэмамлангач, рэислек итуче ачык тьщлаулар
барышында эйтелгэн тэкъдимнэрне, рекомендациялэрне аныклау очен ачык
тьщлаулар секретариаты житэкчесенэ суз бирергэ мемкин.
16. Ачык тыцлауларда катнашучыларныц барлык кисэтулэре Ьэм
тэкъдимнэре секретариатка язма формада бирелэ Ьэм ачык тьщлаулар
беркетмэсенэ теркэлэ. Ачык тьщлаулар беркетмэсе рэислек итуче
тарафыннан имазалана Ьэм билгелэнгэн тэртиптэ ТР Минзэлэ муниципаль
район Советы материалларында саклана.
17. Ачык тьщлаулар нэтижэлэре буенча йомгаклау эшче теркем
тарафыннан эзерлэнэ.
18. Ачык тьщлаулар нэтижэлэре буенча йомгаклау хальщка
житкерелергэ тиеш.
19. Ачык тьщлаулар уздыруныц оештыру Ьэм матди-техник тээмин
ителеше ТР Минзэлэ муниципаль район Советы аппараты тарафыннан
гамэлгэ ашырыла.

