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Карар
Чистай шәһәре

№36/1

Татарстан Республикасы
«Чистай шәһәре»
муниципаль берәмлеге Уставына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында
Федераль һәм республика законнары үзгәрүгә бәйле рәвештә, “Россия Федерациясендә
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы 2003 елның 6 октябрендәге
131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 статьясы нигезендә, “Муниципаль берәмлекләр
уставларын дәүләт теркәвенә алу турында”гы 2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы
Федераль законга таянып, “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”гы 2004
елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы белән,
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре” муниципаль
берәмлеге Уставының 92-94 статьяларына нигезләнеп, Татарстан Республикасы Чистай
муниципаль районының Чистай шәһәр Советы
Карар бирә:
1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының Чистай шәһәр Советының
2014 елның 14 февралендә кабул ителгән 28/6 номерлы карары (Чистай муниципаль
районының Чистай шәһәр Советының 2015 елның 21 маендагы 40/2, 2015 елның 23
декабрендәге №3/7, 2016 елның 15 декабрендәге №10/6, 2017 елның 31 нче августындагы
№17/7, 2018 елның 21 мартындагы №23/2, 2018 елның 24 октябрендәге №28/6 номерлы
карарлары редакциясендә) белән кабул ителгән Татарстан Республикасы «Чистай шәһәре»
муниципаль берәмлеге Уставына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә:
1.1.6 статьяның 1 өлешендәге 13 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«13) җирлек территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннар буенча мөрәҗәгать итү
эшчәнлеген тормышка ашыру;»;
1.2. 19 статьяның 2 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Халык алдында тыңлаулар контракт нигезендә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы халык,
җирлек Советы, җирлек башлыгы, яки җирлек башкарма комитеты җитәкчесе инициативасы
буенча үткәрелә.
Халык, яки җирлек Советы инициативасы белән үткәрелә торган күмәк тыңлаулар
җирлек Советы тарафыннан билгеләнә, ә контракт нигезендә, үз вәкаләтләрен гамәлгә
ашыручы авыл җирлеге башлыгы, яки авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе
инициативасы белән җирлек башлыгы тарафыннан билгеләнә.»;
1.3. 22 статьяның 2 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Әлеге статьяда бәян ителгәнчә, сайлау хокукына ия булган торак пункт, яки җирлек
халкының яртысыннан артык гражданнар булганда, җыенны үткәрү хокукы саклана. Торак
пунктта сайлау хокукына ия кешеләрнең яртысыннан артыгы җыенда катнаша алмаса,
күрсәтелгән торак пункт кергән муниципаль берәмлек уставы нигезендә, гражданнар
җыенын үткәрү турында Карар кабул ителгән көннән соң, бер айдан да артмый торган
вакытка этаплап уздырыла. Шул ук вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан затлар,

киләсе тавыш бирү этапларында катнашмый. Җыенда катнашучыларның яртысыннан
артыгы тавыш биргән булса, гражданнар җыены карары кабул ителгән дип санала.»;
1.4. 49 статьяның 1 өлешендә:
1.4.1.2 пунктта:
1.4.1.1.12 абзац үз көчен югалткан дип танырга.;
1.4.1.2.14 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«-җирлек территориясендә яшәүче хуҗасыз хайваннар буенча мөрәҗәгать итү
эшчәнлеген алып бара.»;
1.4.2. 4 пунктның 4 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«-билгеләнгән тәртиптә, торак биналарны торак булмаган биналарга һәм торак булмаган
биналарны торак биналарга күчерү турында Карар кабул итә, күп фатирлы йорттагы
биналарны үзгәртеп кору һәм үзгәртеп планлаштыруны килештерә, билгеләнгән тәртиптә,
муниципаль торак фондының торак урыннарын яшәү өчен яраксыз дип таный;»;
1.4.3. 7 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:
«-Мондый бурыч Россия Федерациясе законнары нигезендә, башка затларга йөкләнгән
очраклардан тыш, каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын (мәйданчыкларын)
булдыра һәм үз эченә ала;
- каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын (мәйданчыкларын) урнаштыру
схемаларын
билгели
һәм
каты
коммуналь
калдыклар
җыю
урыннарының
(мәйданчыкларының) реестрын алып бара;
- каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә экологик тәрбия һәм экологик
культура формалаштыруны оештыра.”;
1.5. 53 статьяның 6 пунктында “җирлек башлыгы белән килешү буенча”, “алар арасында
вазыйфаларны бүлә,” сүзләрен төшереп калдырырга.;
1.6. 77 статьяның 9 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«9. Муниципаль норматив хокукый актларны һәм башка муниципаль хокукый
актларны, шулай ук аларның проектларын, җирле үзидарә органнары арасында төзелә торган
килешүләрне рәсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү) хокукый акт текстын район
территориясендә, яисә Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында
бастырып чыгару юлы белән гамәлгә ашырыла (pravo.tatarstan.ru).»;
1.7. 94 статьясына түбәндәге эчтәлекле 4 өлеш өстәргә:
«4. Әлеге Уставка кертелгән, җирлек Советы депутатлары санын арттыручы, яки
киметүче үзгәрешләр әлеге Уставка үзгәрешләр кертү турындагы муниципаль норматив
хокукый актны кабул иткән җирлек Советының вәкаләтләре вакыты чыкканнан соң үз
көченә керә.».
2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен җибәрергә.
3. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы «Чистай шәһәре» муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турындагы теркәлгән карарны, Россия
Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсеннән
кергән көннән алып, җиде көн эчендә «Чистопольские известия»(“Чистай хәбәрләре”)
газетасында, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында
(pravo.tatarstan.ru), шулай ук Чистай муниципаль районының рәсми сайтында, Татарстан
Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында «Интернет» мәгълүмат телекоммуникация челтәрендә (www.chistopol.tatar.ru) бастырып чыгарырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Чистай
муниципаль районы Чистай шәһәр Советының законлылык, хокук тәртибе һәм депутат
эшчәнлеге мәсьәләләре буенча даими депутат комиссиясе О.В.Добронравовка йөкләргә.
Чистай муниципаль районы
Чистай шәһәр Башлыгы
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