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Татарстан Республикасы  

Буа муниципаль районы Буа шәһәре 

муниципаль берәмлек уставына  

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында  

 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге 

Уставын, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 статьясына таянып, Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль районы Буа шәһәр Советы 5.07.2018 елдагы 1-34 номерлы карары 

белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль 

берәмлеге Уставын гамәлдәге закон-законнарга туры китерү максатларында, Татарстан Республи-

касы Буа муниципаль районы 

 

РЕШИЛ: 

 

I. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының " Буа шәһәре» муниципаль 

берәмлеге уставына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

1.1. 6 Статья: 

1 пунктның 14 пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14) җирлек территориясендә яшәүче хуҗаларсыз хайваннар белән эш итү буенча 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру;»; 

1.2.  22 Статья: 

2 пунктны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Әлеге статьяда каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлек халкының 

сайлау хокукына ия яртысыннан артыгы катнашуда хокуклы. Торак пунктта бер үк вакытта әлеге 

торак пунктта яшәүчеләрнең яртысыннан артык сайлау хокукына ия булу мөмкинлеге булмаса, 

муниципаль берәмлек уставы нигезендә гражданнар җыены этаплап, гражданнар җыенын үткәрү 

турында Карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмыйча үткәрелә. Шул ук вакытта элегрәк 

гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдә катнашуның алдагы этапларында 

катнашмый. Гражданнар җыенында катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирсә, халык 

җыены карары кабул ителгән дип санала.»; 

1.3. 30 Статья: 

7 пунктның 1 пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

1) эшкуарлык эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша шөгыльләнергә, 

коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә 

(Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләр советы идарәсендә, башка муниципаль 

берәмлекләр берләшмәләрендә, сәяси партиядә, профсоюз тарафыннан билгеләнгән тәртиптә 

теркәлгән катнашудан тыш), башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 



кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында 

(конференцияләрдә), Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте акты 

нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез нигездә катнашудан тыш, 

оешманың идарә органнарында һәм Ревизия комиссиясендә, муниципаль берәмлек муниципаль 

берәмлекнең гамәлгә куючысы (акционеры), муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә 

булган акцияләр (устав капиталында катнашу өлешләре) белән идарә итүне гамәлгә куючы яисә 

гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгеләүче муниципаль хокукый актлар 

нигезендә; федераль законнарда каралган башка очракларда;»; 

1.4. 43 Статья: 

6 пунктның 1 пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

1) эшкуарлык эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша шөгыльләнергә, 

коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә 

(Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләр советы идарәсендә, башка муниципаль 

берәмлекләр берләшмәләрендә, сәяси партиядә, профсоюз тарафыннан билгеләнгән тәртиптә 

теркәлгән катнашудан тыш), башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында 

(конференцияләрдә), Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте акты 

нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез нигездә катнашудан тыш, 

оешманың идарә органнарында һәм Ревизия комиссиясендә, муниципаль берәмлек муниципаль 

берәмлекнең гамәлгә куючысы (акционеры), муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә 

булган акцияләр (устав капиталында катнашу өлешләре) белән идарә итүне гамәлгә куючы яисә 

гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгеләүче муниципаль хокукый актлар 

нигезендә; федераль законнарда каралган башка очракларда;»; 

1.5. 46 Статья: 

1 пунктның 12 пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

12) муниципаль берәмлекне үзгәртеп кору, аның өлешләренә туры китереп башкарыла. 3, 

3_1-1, 3_2, 3_3, 4-6_2, 7-7_2 әлеге Федераль законның 13 статьясындагы 1 өлеше, шулай ук 

муниципаль берәмлек бетерелгән очракта;»; 

1.6. 49 Статья: 

2 пунктның 12 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

« - җирлек территориясендә яшәүче хуҗаларсыз гына хайваннар белән эш итү эшчәнлеген 

башкара;»; 

1 пунктның 6 пунктындагы 14 абзацын төшереп калдырырга.»; 

1 пунктның 4 пунктчасының 4 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«- күпфатирлы йортта биналарны үзгәртеп кору һәм яңадан планлаштыруны Килештерү;»; 

1.7. 50 Статья: 

4.1 пунктын түбәндәге редакциядә өстәргә: 

«4.1. Шәһәр Башкарма комитеты җитәкчесенә һәм аның даими нигездә эшләүче 

урынбасарларына, милек хокукы яисә башка әйбер хокукында булмаган, ТР Буа шәһәре 

территориясендә һәм Буа муниципаль районының торак пунктларында урнашкан торак бина 

милекчелек хокукы булмаган, алар анда яши алыр иде, Буа районында бер торак урынны найм 

(арендалау) буенча чыгымнар һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү чыгымнары каплана. 

Мондый чыгымнарны каплау ай саен, шәһәр Башкарма комитеты җитәкчесе, аның урынбасарлары 

тарафыннан торак урыны наймы (арендасы) һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләүне раслый торган 

документларның мөстәкыйль расланган күчермәләрен тапшырганнан соң, 15 (унбиш) көн эчендә 

башкарыла.»; 

1.8. 53 Статья:  

5) үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

5) Башкарма комитет структурасын раслый, җирлек Башкарма комитетының штат 

расписаниесен раслый, расланган структура нигезендә, хезмәткәрләрнең чик санына һәм хезмәткә 

түләү фондына билгеләнгән чик күләмгә туры килә.;»; 

6 пунктны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“6) Башкарма комитет җитәкчесе урынбасарларын билгели һәм вазыйфадан азат итә, алар 

арасында вазыйфаларны бүлә, муниципаль хезмәткәрләрне һәм җирлек Башкарма комитетының 



башка хезмәткәрләрен вазыйфага билгели һәм вазыйфадан азат итә, аларның эшчәнлеген 

контрольдә тота, аларга карата кызыксындыру һәм дисциплинар җаваплылык чараларын куллана;". 

II Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

Буа шәһәре башлыгы 

ТР Буа муниципаль районы                                                         М.А. Җәббаров 

 


