
 

«Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы 

поселогы» муниципаль берәмлеге Советы КАРАРЫ 
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"Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы 

поселогы" муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында» карар проекты 

хакында 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

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

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы, 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны 

шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге Уставының 95, 96, 97 

статьялары нигезендҽ» Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы " муниципаль берҽмлеге 

Советы КАРАР чыгарды: 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шҽһҽр 

тибындагы Куйбышев Затоны поселогы» муниципаль берҽмлеге Уставына 

үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында» карар проектын кабул итҽргҽ (1 нче 

кушымта). 

2. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шҽһҽр 

тибындагы Куйбышев Затоны поселогы» муниципаль берҽмлеге Уставына 

үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында карар проекты турында»  2 нче кушымта 

нигезендҽ Кама Тамагы муниципаль районы Советы карарына гражданнар 

тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алу тҽртибен расларга. 

3. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районыКуйбышев 

Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге Советының 2006 елның 

15 декабрендҽге 90 номерлы карары белҽн расланган ачык тыңлаулар үткҽрү 

тҽртибе нигезендҽ гавами тыңлаулар үткҽрергҽ. 

 

 

4. Ҽлеге карарны түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат 

стендларында игълан итҽргҽ: 

- ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Куйбышев Затоны штп, 

Ульяновск шоссесы ур., 12 



- ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Куйбышев Затон штп, 

Больничный тыкрыгы ур., 4 

- ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Куйбышев Затоны штп, 

Куйбышев ур., 2А 

- ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Һҽм Татарстан Республикасы 

хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштырырга. 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам.  

 

 

 

«Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

муниципаль берәмлеге башлыгы, 

«Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

Советы рәисе                                                                                    Н.Б.Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      “Татарстан Республикасы  

                                                                       Кама Тамагы районы 

                                                                       Куйбышев Затоны шҽһҽр тибындагы посѐлогы” 

                                                                       муниципаль берлеге Советының  

                                                                       2019 елның   «18»  октябрендҽге 

                                                                       127 номерлы  карарына 1 нче кушымта 

 

 

 

Карар проекты 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге 

Советы Карар проекты 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затоны 

поселогы» муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

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

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

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны 

шҽһҽр тибындагы поселогы «муниципаль берҽмлеге Уставының 95, 96, 97 

статьялары нигезендҽ» Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы " муниципаль берҽмлеге 

Советы КАРАР чыгарды: 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев 

Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге уставына түбҽндҽге 

үзгҽрешлҽр кертергҽ»: 

1) 7 статьяның 1 пунктындагы 21 пунктчасын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян 

итҽргҽ: 

"21) шҽһҽр җирлегенең генераль планнарын, җирдҽн файдалану һҽм төзелеш 

кагыйдҽлҽрен раслау, шҽһҽр җирлегенең генераль планнары нигезендҽ территорияне 

планлаштыру буенча ҽзерлҽнгҽн документларны раслау, шҽһҽр җирлеге чиклҽрендҽ 

урнашкан җир кишҽрлегенең шҽһҽр төзелеше планын раслау, төзелешкҽ рөхсҽт бирү 

(Россия Федерациясенең шҽһҽр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда 

каралган очраклардан тыш), Капиталь төзелеш объектларын төзегҽндҽ, үзгҽртеп 

корганда, файдалануга тапшыруга рөхсҽт бирү., шҽһҽр җирлеге территориясендҽ 

урнашкан җир кишҽрлеклҽрен шҽһҽр төзелеше проектлауның җирле нормативларын 

раслау, җирлҽрне резервлау һҽм шҽһҽр җирлеге чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен алу, 

шҽһҽр җирлеге чиклҽрендҽ муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыру, Россия 

Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексында каралган очракларда, биналарны, 



корылмаларны карау һҽм мондый тикшерү барышында ачыкланган бозуларны 

бетерү турында рекомендациялҽр бирү., индивидуаль торак төзелеше яки бакча 

йортын (алга таба -) төзү яки реконструкциялҽү планлаштырыла торган хҽбҽрнамҽдҽ 

күрсҽтелгҽн хҽбҽрнамҽнең туры килүе турында хҽбҽрнамҽ җибҽрү - планлаштырыла 

торган төзелеш турында хҽбҽрнамҽ) индивидуаль торак төзелеше объекты яисҽ 

бакча йорты параметрларын билгелҽнгҽн параметрларга һҽм җир кишҽрлегендҽ 

индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мөмкинлеге, 

планлаштырыла торган төзелеш объекты яки бакча йорты параметрларын 

билгелҽнгҽн параметрларга туры килмҽве һҽм (яисҽ) җир кишҽрлегендҽ 

индивидуаль торак төзелеше объекты яисҽ бакча йорты урнаштырылуга юл 

куелмавы турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн хҽбҽрнамҽлҽр., җирлеклҽр 

территориялҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрендҽ индивидуаль торак төзелеше 

объектларын яки бакча йортларын төзегҽндҽ яки үзгҽртеп корганда шҽһҽр төзелеше 

эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры килү яки туры килмҽү турында 

хҽбҽрнамҽлҽр Россия Федерациясе граждан законнары нигезендҽ үз белдеге белҽн 

төзелгҽн корылманы сүтү турында Карар кабул итү, үзирекле корылманы сүтү яки 

аны җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн капиталь 

төзелеш объектларын реконструкциялҽүнең рөхсҽт ителгҽн иң чик параметрларына, 

территорияне планлаштыру документларына яисҽ федераль законнарда билгелҽнгҽн 

капиталь төзелеш объектлары параметрларына мҽҗбүри талҽплҽргҽ туры китерү 

турында карарлар (алга таба-шулай ук - билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерү), 

максатчан билгелҽнеше буенча файдаланылмый яисҽ Россия Федерациясе 

законнарын бозып файдаланыла торган җир кишҽрлеген тартып алу турында карар, 

үзирекле корылманы сүтүне яисҽ аны Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше 

кодексында каралган очракларда билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерүне гамҽлгҽ 

ашыру.»; 

2) 24.1 статьяга түбҽндҽге эчтҽлекле 9 пункт өстҽргҽ:: 

«9. «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 25.1 статьясында каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки 

җирлектҽ яшҽүчелҽрнең сайлау хокукына ия яртысыннан артыграгы катнашуда 

вҽкалҽтле.  Торак пунктта ҽлеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешелҽрнең 

яртысыннан артыгы бер үк вакытта бергҽ булу мөмкинлеге булмаса, ҽлеге Устав 

нигезендҽ гражданнар җыены гражданнар җыенын үткҽрү турында Карар кабул 

ителгҽн көннҽн бер айдан да артмыйча, этаплап уздырыла. Шул ук вакытта элек 

гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдҽ килҽсе этапларда 

катнашмый. Гражданнар җыены карары кабул ителгҽн дип санала, ҽгҽр аның өчен 

тавыш биргҽн булса, җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирде.»; 

3) 36 статьяның 20 пунктын үз көчен югалткан дип танырга;  

4) 51 статьяда: 

1 пунктның 2 пунктчасында « ҽгҽр федераль законнарда башкача 

билгелҽнмҽгҽн булса " сүзлҽрен өстҽргҽ»; 

түбҽндҽге эчтҽлекле 3 өлеш өстҽргҽ: 

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

номерлы Федераль законның 15 статьясында каралган ышаныч югалуга бҽйле 



рҽвештҽ эштҽн азат итү (вазыйфадан азат итү) рҽвешендҽ түлҽтүлҽр җирле үзидарҽ 

органы тарафыннан кертелҽ.»; 

5) 54 статьяда: 

1 өлешнең 4 пунктындагы 4 абзацында «торак биналарны үзгҽртеп коруны 

һҽм үзгҽртеп планлаштыруны килештерҽ» сүзлҽрен «күпфатирлы йорттагы 

биналарны үзгҽртеп коруны һҽм үзгҽртеп планлаштыруны килештерҽ " сүзлҽренҽ 

алмаштырырга»; 

1 өлешнең 5 пунктындагы 11 абзацын үз көчен югалткан дип танырга; 

6) 59 статьяның 5, 6 пунктларын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 

"5) шҽһҽр җирлеге Советы раславына Башкарма комитет структурасы 

проектын кертҽ, шҽһҽр җирлеге Башкарма комитетының хезмҽткҽрлҽр саны һҽм 

хезмҽткҽ түлҽү фонды тарафыннан билгелҽнгҽн чик сандагы структурага туры 

китереп, штат расписаниесен раслый.; 

7) Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасарын билгели һҽм азат итҽ, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм шҽһҽр җирлеге Башкарма комитетының башка 

хезмҽткҽрлҽрен вазыйфага билгели һҽм вазыйфадан азат итҽ, аларның эшчҽнлеген 

контрольдҽ тота, аларга карата кызыксындыру һҽм дисциплинар җаваплылык 

чараларын куллана.;»; 

8) 87 статьяда: 

1 пунктның беренче абзацын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«1. Муниципаль финанс контроле бюджет-хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала 

торган хокукый актлар, шҽһҽр җирлеге бюджетыннан физик затларга башка 

түлҽүлҽр буенча гавами норматив йөклҽмҽлҽр һҽм йөклҽмҽлҽр бирҽ торган хокукый 

актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итү, шулай ук муниципаль контрактлар, 

бюджеттан акча бирү турында килешүлҽр (килешүлҽр) шартларын үтҽү 

максатларында гамҽлгҽ ашырыла.»; 

2 пунктта «бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽре өлкҽсендҽ» сүзлҽрен төшереп 

калдырырга; 

3 пунктны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«3. Эчке муниципаль финанс контроле шҽһҽр җирлеге башкарма комитеты 

органнары булып торган муниципаль финанс тикшерүе органнарының контроль 

эшчҽнлеге булып тора.». 

2. Ҽлеге карарны кертелгҽн тҽкъдимнҽрне Уставына үзгҽрешлҽр поселогы 

«муниципаль берҽмлеге шҽһҽр тибындагы Куйбышев затоны, Кама Тамагы 

муниципаль районы» Татарстан Республикасы өчен дҽүлҽт теркҽве Идарҽсе, Россия 

Федерациясе юстиция Министрлыгының Татарстан Республикасы буенча.  

3. Ҽлеге карарны түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат 

стендларында игълан итҽргҽ: 

- ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Куйбышев Затон штп, Завод ур., 

1А, 

- ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Куйбышев Затоны штп, 

Больничный тыкрыгы ур., 4, 

- ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Куйбышев Затоны штп, 

Куйбышев ур., 2А, 



-ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп. Куйбышев Затоны штп, 

Ульяновск шоссесы ур., 12, 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ урнаштырырга кирҽк. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

«Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Куйбышев Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы» 

муниципаль берҽмлеге башлыгы, 

«Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Куйбышев Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы» 

Советы рҽисе                                                                                    Н.Б.Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                      “Татарстан Республикасы  

                                                                       Кама Тамагы районы 

                                                                       Куйбышев Затоны шҽһҽр тибындагы посѐлогы” 

                                                                       муниципаль берлеге Советының  

                                                                       2019 елның   «18»  октябрендҽге 

                                                                       127 номерлы  карарына 2 нче кушымта 

 

 

 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының  

Куйбышев Затоны  шәһәр тибындагы поселогы»  муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү һәм гражданнарның аның турында фикер 

алышуда катнашуы турында» карар проектына карата гражданнар 

тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе 
 

 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев 

Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге Уставына үзгҽрешлҽр 

кертү турында «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Куйбышев Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге Советына 

түбҽндҽге адрес буенча тҽкъдимнҽр кертелҽ: Татарстан Республикасы, Кама Тамагы 

муниципаль районы, Куйбышев Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль 

берҽмлеге Советына. Куйбышев Затон штп, 8(843)7759227 факсы буенча Ульяновск 

шоссесы, 8 йорт, кушымта итеп бирелҽ торган үрнҽк нигезендҽ төзҽтмҽлҽр 

таблицасы рҽвешендҽ язма рҽвештҽ: 

 

№ Пункт  Карар 

проектының 

тексты  

Карар 

проектының 

авторы 

Төзҽтмҽлҽрне 

исҽпкҽ алып, 

проектның 

тексты 

Төзҽтмҽ авторы 

 (Ф.И.О.,адрес, 

телефон, эш, уку 

урыны) 

      

Тҽкъдимнҽр эш көннҽрендҽ 8.00 сҽгатьтҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр муниципаль 

берҽмлек территориясендҽ мҽгълүмат стендларында карар игълан ителгҽн көннҽн 

башлап 8 ноябрьгҽ кадҽр  кабул ителҽ. 

2. Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. «Устав буенча фикер алышу» яки «гавами тыңлаулар» конвертында тамга 

белҽн), шулай ук 8 (843)7759227 факс буенча халык алдында тыңлауларда катнашу 

өчен гаризалар кабул ителҽ. 

Гаризалар эш көннҽрендҽ 8.00 дҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр ачык тыңлаулар 

үткҽрелгҽн көнгҽ кадҽр 7 көннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителҽ. 

 

 

3. Гражданнарның тҽкъдимнҽре «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Куйбышев Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы» 



муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан теркҽлҽ һҽм 

карау өчен «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Куйбышев Затоны шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге Советына 

тапшырыла. 

 


