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«Татарстан  Республикасы  Сарман  
муниципаль  районы » муниципаль  

берамлек  Уставына  узгарешлар  нам  

естамалар  керту  турында  

«Россия  Федерациясенда  жирле  узидара 
 оештырунын  гомуми  принциплары  

ндагы  87- 
турында  «Федер anь  законга  узгарешлар  керту  хакында

» 2019ь~лпыо  
естьаенигезенда  

ФЗ  номерлы  федераль  закон , Сарман  районы  прокуратурас  
протесты 

 муниципаль  районы  Советы  карар  
итте : 

1. «Татарстан  Республикасы  Сарман  
муниципаль  районы » муницип anь  районы  

Уставына  кушымта  нигезенда  
законнар  шбел  аанбилгеланган  тартипта  уз  кечена  кера . 

2. Олеге  карар  гамалдаге  за   

З . Олеге  карарны  гамалдаге  законнар  белан  билгеланган  тартипта  даулат  

теркавена  ибарерга . 

4. Олеге  карарны  уталешен  контрольда  тотуны  
мумасьалала 

 район 
 буенча  

Советыныц  
даими  

законлылык , хокук  тартибе  нам  жирле  узидара 	 Р  

комиссияга  йекларга . 

Татарстан  Республикасынын  

Сарман  муниципаль  районы  Сове  
Ф  .М .Хеснуллин  



Сарман  муниципаль  районы  

Совет  карарына  кушымта  

«Татарстан  Республикасы  Сарман 
 муниципаль  районы » муниципаль  берамлеге  

Уставына  узгарешлар  нам  естамалар  
керту  туры  

1) 6 статьянын  1 пунктындагы  8 пунктчасында  « хокуклары » сузеннан  сон  «аз  

санлы  теп  халыклар  нам  башкалар » сузларе  естарга ; 

2) б  статьянын  1 пунктындагы  17 пунктчасында  « индивидуаль  торак  тезелеше  

объектыныЦ  яиса  бакча  йортынын  планлаштырыла 
 торган  параметрларътнын  

ТУРЫ  килуе  турында  хабарнамане  хибару  нам  

билгеланган  параметрларга  тур 	У 	 киша  легенда  
индивидуалъ  торак  тезелеше  объектын 

 яиса  6 
гана  параметрларга  туры  килуе  

урнаштырунын  мемкинлеге  суРЛ  н 	
е н  естаргаа  индивиду аль  торак  тезелеше  яки  

хакында  хабарнама  хибару  У  р 	
ында  хабарнамада  курсателган  

бакча  йортынын  параметрларын  тезу  тур  
индивиду аль  то  ак  тезелеше  

объектын  яки  
параметрларга  туры  килмау  

ен  а  (якнашты  ругв  юл  куй  ау  
турында  хабарнамалар , 

бакча  йортын  ЖИР  кишарлег  д  УР  зга  теп  корылган  

шахси  торак  тезелеше  яки  бакча  
ИОрб 
	тезелеп  ЯКИ 

 яки  бакчачыык  йортларын  

объектларына  шахси  торак  тезелеше 
 оъектла  Р  

тезеганда  яки  узгартеп  корганда  
шанар  тезелеше  эш  

нна  е 
 турындагы 

 

талапларена  Туры  килу  нам  туры  килмау  туры  д  хаба  рнамалар , 
урнашкан  

Федерациясе  граждан  законнары  нигезенда , авылара  террито  Рияда  ур  

ында  Карар  узирекле  корылманы  суту  тур 	Р  р  кабул  иту , узирекле  корылманы  суту  

тур  ында  Карар  кабул  иту  , 
билгеланган  талаплар  нигезенда , 

нашкан  тЖИР  бкиш  рлеген  ито  
буенча  файдаланы  лмый  яиса  

авылара  терр  рияда  ур  
нашкан  узирекле  корылманы  

тартып  алу  турында  карар , авылара  территорияда  ур  

сУ  тУ  не  гамалга  ашыру  яиса  
аны  Россия  Федерациясе  ш  

т  
а
ында  карар >К

одексында  

каралган  очракларда  билгеланга  
бэн  аге  эчтале  

ТУРЫ 
ле  4 	1 рункт ч  асы  ест арга : 

3) б  статьянын  1 пунктына  ту  д 
	ЖЫЛЫЛЫК  

4.1) бая  зоналарында  Жылылык  
белан  таэмин  итунен  бер

ит  системасы  нын  усеше , 

итуче  оешма  тарафыннан  
Жылылык  белан  таэмин  иту  

ышанычлылыгын  нам  энергетика  
натиЖалелеген  арттыр 

 (яки) модернизациялау  

белан  таэмин  иту  объектларын  
тезу , р  еконструкциялау  hам 	) ында» Федераль  

буенча  нам  аны  н  ечен  билгеланган 
 «Жылаыла  

ть  ндаа  ~Ь  Ль  лыктубе  ан  таэмин  иту  

законда  билгеланган  вакалат  
У  

р  кыс  р  
р  

схемасында  чаралар  уталешен  м  
ниципаль  контрольне  гамалга  

ашыру
; 

 

4)16 статьяда : БащлыгЬи  яки  
а  1 пунктта  «яки  Район  Башлыгы » сузларен  «Район 

ма  комитеты  Житакчтесе  » 
т  

нигезендо  у  з  вакалатларен  гамалга  
ашыручы  район  башка  р  

сузларена  алмаштырырга ; 

6) 1 пунктнын  икенче  абзацында  «
Район  Башлыгы » 

суз башкарма  комитеть  

контракт  нигезенда  у  з  вакалатларен  
гамалга  ашыручы  район  

Житакчесе » сузларен  естарга ; 

5)16 статьяга  тубандаге  эчталекле 
 11 пункт  естарга : 



«11. Муниципаль  берамлекнен  
вакиллекле  органы  вакалатларе  гражданнар 

 

Жые 
актлар  

ны  та  афыннан  гамалга  ашырыла  торган 
 Жирлекта  муниципаль 

 л  оитела  торгам  

проектлары  нам  карарлар  гражданнар  
Жыены 
 Жамагф  ьчелек  фикер 	алышулары  

масьалалар  буенча  гавани  тынлаулар ам   

уткарелмаска  мемкин .»; 

6 жирле  узидара  халкы  нын  
турыдан -туры  гамалга  ашыруынын  

нам  халыкны  

жирле  узидар  ане  гамалга  ашыруда  
катнашуынын  II равешендаге  булекне 

 17.1 статья  

белан  тулыландырырга . 

«Гражданнар  Жыены  » тубандаге  эчталекле : 

Статья  17.1. Гражданнар  Жыены  

1. Гражданнар  Жыены  уткарелерга  
МОМКИН  

зга  т  масьаласе  буенча  

1) Жирлек  (муниципаль  районннын ) чикла  рен  уз 
 м  ниципаль  район ) 

торак  пунктта  курсателган  территориясен  башка  жир 	( У  

те  иториясена  кертуне  уз  эчена  ала  торган 
 торак  пункт  соГтааве 	

) масьалаларе  
2) курсателган  Жир  РР 	 лекнец  чикларен  узгарту , у  Р  п  кору  

 

буенча  район  Советы  вакалатларе 
 гражданнар  Жыены  белан  

башкарыла  торган  

У   
Жирлекта  ;

б  
лган  Жирлекта  

3) район  Советы  вакалатларе  сайлау  х 	
Н  н  тезу , анын  саны  нам  

яшаучелар  саны  100 дан  артык  булса , Жирлек  советь   

вакалатлар  вакыты  турында  масьала 
 буенча  ; карыла  

4) район  Советынын  вакалатларе 
 гражданнар  

р 

	Жыены  а  бел 
 
он 

 бмасьаласе  

торган  Жирлекта  узара  салим  акчаларын  
керту  нам  алардан  ф  

буенча ; 	район  чикларенда  урнашкан  
4.1) Жирлек  составына  керуче 

 яки  муниципаль  

жи  лека  а  территорияда  гражданнарга 
 алеге  торак  пункт  территориясенда 

 узара  

Р 	р  
салим  акчаларын  керту  нам  

куллану  мосьолосе  
урнашкан  торак  пунктта , жирле  узидаране  

5) Жирлекара  территорияд   
оештырУ  нам  гамалга  ашыру  белан 

 байле  масьалалар  буенча  
халык  инициативасын  

такъдим  иту  максатларында ; 

6) халык  тыгызлыгы  тубан  
булган  авыл  жирлегенда  яки  ь  п  бар  ылаы 

 100  

кешедан  артмаган  очракта , Жирлекне  бетеру  масьаласе 
 буенча  эш  ал  

2. алеге  статьяда  каралган  гражданнар 
 Жыены  торак  пункт  

яки  Жирлек  

халкыны  н  сайлау  хокукына  ия 
 булган  ярты  сыннан  артыгы 

 катнашугат 
 о  ь  ннан  

То  рак  пунктта  алеге  торак  
пунктта  сайлау  хокукьб  

асаЯ  к  ецсатерган  торак  пункт 
 р 	 ур  

артык  бер  ук  вакытта  берга  булу 
 мемкинлеге  бУ  

аж  анна  Жыены  ажданнар  

керган  муниципаль  берамлек  
уставы 	гражданнар 

 н 	б ер 	айдан  да  артмый  торган  

Жыенын  уткару  турында  карар  
кабул  ителган  кен  
к  вакытта  элек  гражданнар  

Жыенында  катнашкан  

вакытка  этаплап  узды  рыла . Шул  у  

затлар 	
до  

атла  тавыш  бируда  киласе  этапларда 
 катнашмый . Гражданнар

о   акта  гына  гкараа  

Жыенда  катнашучыларнын  
яртысыннан  артыгы  тавыш  иран 

 р  

кабул  ителган  дип  санала .» 

5) 25 статьянын  7 пунктын  тубандаге  
редакцияда  баян  итарга : 

жирле  зидаране ~ 

7.жирле  узидаранен  сайланулы 
 органы  депутаты ,  

текаб  ендаге  2 3-ФЗ  номерль  

сайланулы  вазыйфаи  заты  2008 
   Ф  дерал  закон  нам  башка  федер аль  законна 

 

«Коррупцияга  каршы  тору  тур  д »  



тиеш . 

белан  билгеланган  чиклауларне , тыюларны  утарга , 
вгазы  

фал  
хрирле  тузидаранен  

жирле  узидаранен  сайланулы  органы  депутаты , 	
ында» 2008 

сайланулы  вазыйфаи  заты  вакалатларе 
 «коррупцияга  каршы  тору  тур  

елнын  25 декабрендаге  273-ФЗ  номерлы  Федераль  закон , < алалнь  н  кер  
м  

нарена  

билауче  затларнын  нам  башка  
затларнын 

 12 елнын  3 дек абренда  е  230-ФЗ  номерлы  

туры  килуен  контрольда  тому  турынд 
 раль  

Федер  аль  закон , «аерым  категория  затларга  
счетлар  ачарга  

Россия  Федерациясе  рр  тем ,  итоР  иясеннФан  читта  
законда  башкасы  каралмаган  булса

,  

УР  нашкан  чит  ил  банкларында 
 акчалата  нам  кыймматларне 

 013 елнынт7 м  
финанс  
ндагы  

инструментларын  белу  нам  (яки ) куллану  тыелу  турында » 

79-ФЗ  номерлы  Федераль  закон ; 

б) 29 статьяга  тубандаге  эчталекле 
 8 пункт  естарга : 	

ганнары  

8. «Муниципаль  берамлеклар  советлары  
о  шмала  нын  (юридик  за  

а  
ол  арнын ), 

гражданнарнын  (физик  затларны н), шул  исаптан  р  
зидара  органнары  

Жамагать  берлашмаларенен , даулат  органнарынын  нам  
жирле  у  

жирле  зи  а  а  
вакилларенен  уз  утырышларында , а  башка  даулат  органнНраынК  тнашу  мемкинлеген  
органнарынын  уз  коллегиаль  органнары 

 утырыш
тьр  

ь

ышла  да  катнашуы  даулат  

таэмин  итарга  тиеш . Олеге  затларнын 
 д  норматив  хокукый  актлар , жирле  узидара  

органнары  регламентлары  яиса  башка 
 но  р  

ипаль  хокукый  актлар  нигезенда  

органнары  регламентлары  яиса  башка  муни  ц  

гамалга  ашырыла .». 

7) тубандаге  эчталекле  29.1 статья  естарга : 

Статья  29.1 Район  Советындагы  Фракциялар 
 

1. Район  Советы  фракцияларенен  
эшчанлек  тартибе  зак  

лгеланаам 
 (яки) 

регламент  яиса  башка  район  Советы  
норматив 

яси  партия  эшчанлеге  бетерелуена 
 яки  

2. Фракциянен  район  Советында  са 	р   

узгартеп  корылуына  байле  равешта 
 ту 	 дай  к  деп  татларнын  ктатылган  очракта , шулай  У 	У  

ына  тиешле  

алеге  фракциядаге  агьзалыгы  
юридик  затларнын  бердам  даудат  р  

еес  тр  

	

язма  кертелганнан  сон  туктатыла . 	 ак 	керуче  
З . Бер  мандатлы  сайлау  округы  

буенча  сайланган  нам  фр  цияга  руч  
а .. 

Депутат  фракцияга  узе  керган  
саяси  партияне  

пг  нктчасы  н 
 була 

 кечен  югалткан  дип  

8) 28 статьянын  1 пунктындагы  35 у  

танырга ; 
9) 37 статьянын  4 пунктындагы  1 пунктчасында  «бакчачылык , яшелчачеле  , 

дача  кулланучылар  кооперативлары
» суз  ЭГР е  едакцияда  б  калдырырга 

 
10) 37 статьянын  5 пунктын  

номерлы  Федераг  < 

тубанд  
ррр  п  ияга  каршы  тору  

турында» 2008 

	

5. Муниципаль  берамлек  б 	 ль  закон , «даулат  вазыйфаларын  

елнын  25 декабрендаге  273 ФЗ  нын  ке  емнарена  

билауче  затларнын  нам  башка  
затларнын  

чыным  3 декабренда  е  230-ФЗ  номерлы  

туры  килуен  контрольда  тому  
турында» 2012 ел  н  

Федераль  закон , «аерым  категория  затларга  
счетлар  ачарга  

Россия  Федерацияс  те  
ном , 
 Р  ито 

 
иясен
олеге 

 иттЪ  д  
законда  башкасы  каралмаган  булса ,  

нашкан  чит  ил  банкларында  акчалата 
 нам  кыймматларне  саз  

елнын  7 м  андагь
инанс  

Ур 	 куллану  тыелу  турында»201 
инструментларын  белу  нам  (яки )  



79-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  белан 
 билгеланган  чиклауларне , тыюларны  утарга , 

вазыйфаларны  утарга  тиеш ; 

11) 39 статьяныц  1 пунктындагы  12 пунктчасында  « елешларе  3, 
 2»3.2суз  арена  

б  2, 7, 7.1, 7.2» сузларен  «елешл 	

б  

аре  3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 	, 

алмаштырырга  ; 
12) 40 статьяныц  б  пунктындагы  1 пунктчасында  «бакчачылык , яшелчачеле  , 

дача  кулланучылар  кооперативлары » 
сане  эчталекле 	ес  арго : лар р ~ 

13)433 статьяныц  3 пунктына  туб  д 	
ы  н  а  хаба  намада  курсателган  

«- планлаштырылга  
объекты 	р  яки  бакча  йорты  параметрларыныц  

индивидуаль  торак  тезелеше  
ТУРЫ  килуе  нам  индивидуаль  торак  

тезелеше  объекты  
билгеланган  параметрларга  тур  у  

ныц  мемкинлеге  турында  
яки  бакча  йортын  жир  кишарлегенда  урнашты  РУ  

хабарнамалар  жибара , индивидуаль  торак  тезелеше  яки  бакча  йортыныц  

параметрларын  тезу  турында  хабарнамада  
кур  сателган  параметрларга  туры  

килмау  

нам  (яки ) индивидуаль  торак  тезелеше  объектм  
аба  нама  ар , шахсив  торар  

ки шарлегенда  урнаштыруга  юл  куймау  турында 
 
х  Р  

тезелеше  яиса  бакча  йортыныц  тезелган 
 яки  узгарыа 

 аг  енда  индивидуаль  
тиешле  авылара  территорияларда  

урнашкан  жир  к  рлекл  Р  

торак  тезелеше  объектларын  яки  бакча  Ь°Нтаг ьзаконнар  талапларена  
реконструкциялаганда  шанар  тезелеше  эшчянлеге 

 тур  ды   

туры  килуе  яки  туры  килмаве  
туры  ндагы  хбРнаМолоР  

наш  анР  виреклеФкорылманы  
граждан  законнары  нигезенда  авы  а рталапларга  туры  китеру , максатчан  
суту  турында  карар  кабул  ит  билге  ангн  а , 	 урнашкан  жир  
билгеланеше  буенча  файдаланылмый  

яиса  авылара  территорияда  УР   

кишарлеген  тартып  алу  турындагы  карар  авылара  
территорияда  урнашкан  уз  

белдеге  белан  корылманы  сутуне  
яки  аны  Россия  

Фадг  туры  
а  ия  е 	

тезелеше 
 амага  

кодексында  каралган  очракларда  билгеланган 
 талапл  р 	УР

ы  
китеруне   

ашыра .»; 
14) 43 статьяныц  1 пунктындагы  7 пунктчасыныц  12 абзацында  «хокуклар > 

сузеннан  соц  « аз  санлы  халыклар  
ен  абе ц  10 пункт  нае  тубандаге  эчталекле  пункт  

15) 43 статьяныц  1 елеш  д  

естарга : шулай  ук  файдалы  
«- гомумтаралган  файдалы  казылмалар  чыгарганда , 	

астм  
казылмалар  чыгаруга  байле  булмаган  

жир  астм  
ь  контм  ьнеыгамалга  ашыра >р  

16) 11 пунктка  тубад  
байлыкларын  саклауга  haH 

аге  эчталекле  абзац  естарга :  

«  -  «кулланучылар  хокукларын  яклау  тур  
ында» 1992 елныц  7 фев  Ралендаге  

2300-I номерлы  Россия  Федерациясе  
Законында  каралган  кулланучылар  

хокукларын  

яклау  чараларын  гамалга  ашыра .»;  4-6, 6.1, 

17) 48 статьяныц  1 пунктындагы  11 пунктчасында  3 еш  6 р  е  737 су
з ларена 

 .2 

б  2, 7, 7.1 ,  7.2 » сузларен  «елешларе  3, 3.1-1, 3.2, 3 

алмаштырырга .". 
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