
Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

КАРАРЫ 

 

16 октября 2019 год                                                                                 № 216 
 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында» карар проекты хакында» 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында «2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы,» 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль берҽмлеге 

Уставының 99, 100 статьялары нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Советы КАРАР чыгарды: 

1. 1 нче  номерлы кушымта нигезендҽ «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы» муниципаль берҽмлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 

кертҥ турында» карар проектын кабул итҽргҽ. 

2. № 2 кушымта нигезендҽ «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» карар 

проекты, «Кама Тамагы муниципаль районы Советы карарына гражданнар 

тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алу тҽртибен раслау турында» карар проектын расларга. 

3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уставына 

ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ буенча ачык тыңлауларны 11 ноября 2019 ел 

муниципаль район Советының утырышлар залында билгелҽргҽ. Кама Тамагы 

муниципаль районы Советының 2018 елның 27 августындагы 148 номерлы карары 

белҽн расланган «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы» 

муниципаль берҽмлегендҽ ачык тыңлауларны (иҗтимагый фикер алышуларны) 

оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ ачык  тыңлаулар 

ҥткҽрергҽ. 

4. Ҽлеге карарны «Волжские зори», «Идел таннары» газеталарында бастырып 

чыгарырга һҽм Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында, 

Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга. 

5. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Советы Рҽисе урынбасары Г.А. Габидуллинга йҿклҽргҽ. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль район башлыгы, 

Кама Тамагы  муниципаль  район  

Советы рәисе                                                                                              Н.А. Вазыйхов 
 



Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы       

муниципаль район Советы  

карарына кушымта №1    

16.10.2019   № 216 

 

атарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Советы  

карар проекты 

 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы муниципаль 

берҽмлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» 
 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы, 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы  муниципаль берҽмлеге 

Уставының 99, 100 статьялары нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Советы КАРАР чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2005 

елның 8 декабрендҽге 19 номерлы карары белҽн кабул ителгҽн «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы» муниципаль берҽмлеге Уставына 

ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертергҽ. 

2. Кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрне һҽм ҿстҽмҽлҽрне Россия Федерациясе Юстиция 

министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарҽсенҽ дҽҥлҽт теркҽве ҿчен 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уставына җибҽрергҽ. 

3. Ҽлеге карарны «Волжские зори», «Идел таннары» газеталарында Дҽҥлҽт 

теркҽвеннҽн соң бастырып чыгарырга һҽм Кама Тамагы муниципаль районының 

рҽсми сайтында урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Советы Рҽисе урынбасарына йҿклҽргҽ. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль район башлыгы, 

Кама Тамагы  муниципаль  район  

Советы   рҽисе                                                                                         Н.А.Вазыйхов 
 

 

 

 

 

 

 



 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы»  муниципаль 

берҽмлеге Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль район Советы карарына 

кушымта 

16.10.2019 №  216 

 

 

“Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы” муниципаль берҽмлеге Уставына 

ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 

 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы» муниципаль 

берҽмлеге уставына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертергҽ: 

1. 7 статьяның 1.1 ҿлешендҽге 9 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

9) җирлекнең генераль планнарын, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 

кагыйдҽлҽрен раслау, җирлекнең генераль планнары нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн 

территорияне планлаштыру документларын раслау, җирлек чиклҽрендҽ урнашкан 

җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын раслау, тҿзелешкҽ рҿхсҽт (Россия 

Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексында, башка федераль законнарда каралган 

очраклардан тыш), җирлек территориясендҽ урнашкан капиталь тҿзелеш 

объектларын тҿзегҽндҽ, ҥзгҽртеп корганда, файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирҥ., 

җирлеклҽрнең шҽһҽр тҿзелешен проектлауның җирле нормативларын раслау, 

җирлек чиклҽрендҽ җирлҽрне резервлау һҽм җир кишҽрлеклҽрен алу, җирлек 

чиклҽрендҽ муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыру, Россия Федерациясе Шҽһҽр 

тҿзелеше кодексында каралган очракларда, биналарны, корылмаларны карау һҽм 

мондый тикшерҥ барышында ачыкланган бозуларны бетерҥ турында тҽкъдимнҽр 

бирҥ, индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча йортын (алга таба -) тҿзҥ яки 

реконструкциялҽҥ планлаштырыла торган хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн хҽбҽрнамҽнең 

туры килҥе турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ - планлаштырыла торган тҿзелеш турында 

хҽбҽрнамҽ) индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты параметрларын 

билгелҽнгҽн параметрларга һҽм җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше 

объектын яки бакча йортын урнаштыру мҿмкинлеге, планлаштырыла торган 

тҿзелеш объекты яки бакча йорты параметрларын билгелҽнгҽн параметрларга туры 

килмҽве һҽм (яисҽ) җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ 

бакча йорты урнаштырылуга юл куелмавы турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн 

хҽбҽрнамҽлҽр., җирлеклҽр территориялҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрендҽ 

индивидуаль торак тҿзелеше объектларын яки бакча йортларын тҿзегҽндҽ яки 

ҥзгҽртеп корганда шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры 

килҥ яки туры килмҽҥ турында хҽбҽрнамҽлҽр Россия Федерациясе граждан 

законнары нигезендҽ ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн корылманы сҥтҥ турында Карар 

кабул итҥ, ҥзирекле корылманы сҥтҥ яки аны җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 



кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын 

реконструкциялҽҥнең рҿхсҽт ителгҽн иң чик параметрларына, территорияне 

планлаштыру документларына яисҽ федераль законнарда билгелҽнгҽн капиталь 

тҿзелеш объектлары параметрларына мҽҗбҥри талҽплҽргҽ туры китерҥ турында 

карарлар (алга таба-шулай ук - билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерҥ), максатчан 

билгелҽнеше буенча файдаланылмый яисҽ Россия Федерациясе законнарын бозып 

файдаланыла торган җир кишҽрлеген тартып алу, ҥзирекле корылманы сҥтҥне яисҽ 

аны Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында каралган очракларда 

билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерҥне гамҽлгҽ ашыру турында карарлар;" 

2. 40.2 статьясында: 

1нче ҿлешнең 2 пунктчасында «федераль законнарда башкача билгелҽнмҽгҽн 

булса» сҥзлҽрен ҿстҽргҽ»; 

тҥбҽндҽге эчтҽлекле 3 ҿлеш ҿстҽргҽ: 

«3. Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында " 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ 

номерлы Федераль законның 15 статьясында каралган ышаныч югалуга бҽйле 

рҽвештҽ эштҽн азат итҥ (вазыйфадан азат итҥ) рҽвешендҽ тҥлҽтҥлҽр җирле ҥзидарҽ 

органы тарафыннан кертелҽ.». 

3. 44 статьяда: 

1 ҿлешнең 5 пунктындагы 5 абзацын ҥз кҿчен югалткан дип танырга; 

1 ҿлешендҽге 7 пунктының 14 абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 

«- район территориясендҽ яшҽҥче Россия Федерациясе халыкларының 

теллҽрен һҽм мҽдҽниятен ныгытуга, аз санлы халыкларның һҽм башка милли 

азчылыкларның хокукларын тормышка ашыруга, мигрантларның социаль һҽм 

мҽдҽни адаптациялҽнҥен тҽэмин итҥгҽ, миллҽтара (этникара) конфликтларны 

профилактикалауга юнҽлтелгҽн чаралар эшли һҽм тормышка ашыра;». 

4. 48 статьяның 5, 6 пунктларын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 

«5) район Советы раславына Башкарма комитет структурасы проектын кертҽ, 

район Башкарма комитетының штат расписаниесен, хезмҽткҽрлҽр саны һҽм 

хезмҽткҽ тҥлҽҥ фонды тарафыннан билгелҽнгҽн чик сандагы структура нигезендҽ 

раслый.; 

6) законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Башкарма комитет җитҽкчесе 

урынбасарларын билгелҽп куя һҽм вазыйфаларыннан азат итҽ, алар арасында 

вазыйфаларны бҥлҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм район Башкарма комитетының 

башка хезмҽткҽрлҽрен вазыйфага билгели һҽм вазыйфаларыннан азат итҽ, аларның 

эшчҽнлеген контрольдҽ тота, аларга карата кызыксындыру һҽм дисциплинар 

җаваплылык чараларын куллана;». 

5. 98 статьяда: 

1 ҿлешне тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 

«1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала 

торган хокукый актлар, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетыннан физик затларга башка тҥлҽҥлҽр буенча гавами норматив йҿклҽмҽлҽр 

һҽм йҿклҽмҽлҽр бирҽ торган хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ, 

шулай ук муниципаль контрактлар, бюджеттан акча бирҥ турында килешҥлҽр 

(килешҥлҽр) шартларын ҥтҽҥ максатларында гамҽлгҽ ашырыла.»; 



2 ҿлештҽ «бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽре ҿлкҽсендҽ» сҥзлҽрен тҿшереп 

калдырырга. 

6. 96.1 статьяда: 

3 ҿлешнең бишенче абзацын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 

"Аңлатма язуында бюджет ҥтҽлеше турында хисапларда тҽкъдим ителгҽн 

мҽгълҥматны Россия Федерациясе Финанс министрлыгының норматив хокукый 

актларында билгелҽнгҽн мҽгълҥматны ачуга карата талҽплҽр нигезендҽ бюджет 

ҥтҽлеше турында мҽгълҥмат тупланган.»; 

4 ҿлештҽ» һҽм стандартлар " сҥзлҽрен тҿшереп калдырырга; 

5 ҿлештҽ: 

беренче абзацта «район бюджеты (җирле бюджет) акчаларын  бҥлҥчелҽр, 

район бюджеты (җирле бюджет) керемнҽренең Баш администраторлары, район 

бюджеты (җирле бюджет) кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 

администраторлары (алга таба – бюджет акчаларының Баш администраторлары)» 

сҥзлҽрен «бюджет акчаларының Баш администраторлары "сҥзлҽренҽ 

алмаштырырга, « җыелма» сҥзен тҿшереп калдырырга; 

икенче абзацта « җыелма» сҥзен тҿшереп калдырырга. 
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Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль район Советы  

карарына кушымта №2 

 

 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАМА ТАМАГЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫМУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ УСТАВЫНА ҤЗГҼРЕШЛҼР ҺҼМ 

ҾСТҼМҼЛҼРКЕРТҤ ТУРЫНДА»  КАРАР ПРОЕКТЫНА ГРАЖДАННАРНЫҢ 

ТҼКЪДИМНҼРЕН ИСҼПКҼ АЛУ 

ҺҼМ АНЫҢ СОСТАВЫНДАГЫ ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУЫ ТУРЫНДА 

 

 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уставына 

ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында» карар проектына тҽкъдимнҽр Кама 

Тамагы муниципаль районы Советына тҥбҽндҽге адрес буенча кертелҽ: Кама 

Тамагы штп., Совет ур., 2 Кама Тамагы штп, Калинин ур., 31 йорт, яки факс буенча 

2-18-86-язма рҽвештҽ кушымта итеп бирелҽ торган ҥрнҽккҽ ярашлы тҿзҽтмҽлҽр 

таблицасы рҽвешендҽ: 

 

№ Пункт  Карар 

проектының 

тексты  

Проект 

авторы тексты 

Тҿзҽтмҽлҽрне 

искҽ алып 

язылган 

проект 

тексты 

Тҿзэтмҽлҽрнең 

авторы(Ф.И.О., 

адресы, телефоны, 

эш яки уку урыны) 

      

Тҽкъдимнҽр эш кҿннҽрендҽ 2019 елның 8 ноябренҽ кадҽр 8 дҽн 17 сҽгатькҽ 

кадҽр кабул ителҽ. 

2. Чыгыш хокукы белҽн ачык тыңлауларда катнашу ҿчен гаризалар шҽһҽр 

тибындагы  Кама Тамагы штп, Калинин ур., 31 йорт адресы буенча шҽхсҽн яисҽ 

почта («Устав буенча фикер алышу» яки «ачык тыңлаулар» конверты тамгасы 

белҽн), шулай ук 2-18-86 факсы буенча бирелҽ. 

Гаризалар эш кҿннҽрендҽ 8 дҽн 17 сҽгатькҽ кадҽр ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ 

датасына кадҽр 7 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителҽ. 

3.Гражданнарның тҽкъдимнҽре Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

аппараты хезмҽткҽрлҽре тарафыннан теркҽлҽ һҽм карау ҿчен муниципаль район 

Советы Аппаратының юридик бҥлегенҽ тапшырыла. 


