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«Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы 

поселогы» муниципаль  берәмлеге  

Уставына өстәмәләр һәм үзгәрешләр 

кертү турында  

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

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

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

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге Уставының 88, 89, 90 

статьялары нигезендә» Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы " муниципаль КАРАР 

ЧЫГАРДЫ : 

 

1.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Уставына кушымта нигезендә 

үзгәрешләр кертү турында " 2013 ел, 22 февраль, 110 нчы карары 

2. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев 

Затоны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Уставына кертелгән 

үзгәрешләрне Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча идарәсенә дәүләт төркәве өчен җибәрергә.  

3. Әлеге карарны Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча идарәсеннән адреслар буенча урнашкан мәгълүмати 

стендларда урнаштырганнан соң игълан итәргә: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Ульяновск шоссесы ур., 8, 



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

штп. Куйбышев Затоны, Больничный тыкрыгы ур., 4; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Паркая ур.шулай ук Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә урнаштырырга. 

 

4. Әлеге карар, 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә торган әлеге карарга 

кушымтаның 1 пунктыннан тыш, рәсми басылып чыккан мизгелдән үз көченә керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы»                                      Н.Б. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет карарына кушымта 

муниципаль берәмлеге башлыгы 

шәһәр тибындагы бистә 

Куйбышев Затоны  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Татарстан Республикасы муниципаль районнары»  

19.11.2019 ел № 130 

 

 

Муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы» 

 

Муниципаль берәмлек уставына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы» 

1) 7 статьяның 1 пунктындагы 21 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«21) шәһәр җирлегенең генераль планнарын, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләрен раслау, шәһәр җирлегенең генераль планнары нигезендә территорияне 

планлаштыру буенча әзерләнгән документларны раслау, шәһәр җирлеге чикләрендә 

урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын раслау, төзелешкә рөхсәт бирү 

(Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда 

каралган очраклардан тыш), Капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп 

корганда, файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү., шәһәр җирлеге территориясендә 

урнашкан җир кишәрлекләрен шәһәр төзелеше проектлауның җирле нормативларын 

раслау, җирләрне резервлау һәм шәһәр җирлеге чикләрендә җир кишәрлекләрен алу, 

шәһәр җирлеге чикләрендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру, Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда, биналарны, 

корылмаларны карау һәм мондый тикшерү барышында ачыкланган бозуларны 

бетерү турында рекомендацияләр бирү., индивидуаль торак төзелеше яки бакча 

йортын (алга таба -) төзү яки реконструкцияләү планлаштырыла торган хәбәрнамәдә 

күрсәтелгән хәбәрнамәнең туры килүе турында хәбәрнамә җибәрү - планлаштырыла 

торган төзелеш турында хәбәрнамә) индивидуаль торак төзелеше объекты яисә 

бакча йорты параметрларын билгеләнгән параметрларга һәм җир кишәрлегендә 

индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мөмкинлеге, 

планлаштырыла торган төзелеш объекты яки бакча йорты параметрларын 

билгеләнгән параметрларга туры килмәве һәм (яисә) җир кишәрлегендә 

индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты урнаштырылуга юл 

куелмавы турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән хәбәрнамәләр., җирлекләр 

территорияләрендә урнашкан җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше 



объектларын яки бакча йортларын төзегәндә яки үзгәртеп корганда шәһәр төзелеше 

эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килү яки туры килмәү турында 

хәбәрнамәләр Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә үз белдеге белән 

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

аны җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүнең рөхсәт ителгән иң чик параметрларына, 

территорияне планлаштыру документларына яисә федераль законнарда билгеләнгән 

капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләргә туры китерү 

турында карарлар (алга таба-шулай ук - билгеләнгән таләпләргә туры китерү), 

максатчан билгеләнеше буенча файдаланылмый яисә Россия Федерациясе 

законнарын бозып файдаланыла торган җир кишәрлеген тартып алу турында карар, 

үзирекле корылманы сүтүне яисә аны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексында каралган очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерүне гамәлгә 

ашыру.;»; 

2) 24.1 статьяга түбәндәге эчтәлекле 9 пункт өстәргә:: 

«9. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

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

законның 25.1 статьясында каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки 

җирлектә яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия яртысыннан артыграгы катнашуда 

вәкаләтле.  Торак пунктта әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешеләрнең 

яртысыннан артыгы бер үк вакытта бергә булу мөмкинлеге булмаса, әлеге Устав 

нигезендә гражданнар җыены гражданнар җыенын үткәрү турында Карар кабул 

ителгән көннән бер айдан да артмыйча, этаплап уздырыла. Шул ук вакытта элек 

гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдә киләсе этапларда 

катнашмый. Гражданнар җыены карары кабул ителгән дип санала, әгәр аның өчен 

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

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

4) 51 статьяда: 

1 пунктның 2 пунктчасында «әгәр федераль законнарда башкача 

билгеләнмәгән булса» сүзләрен өстәргә; 

түбәндәге эчтәлекле 3 өлеш өстәргә: 

«3. Коррупциягә каршы көрәш турында 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы Федераль законның 15 статьясында каралган ышаныч югалуга бәйле 

рәвештә эштән азат итү (вазыйфадан азат итү) рәвешендә түләтүләр җирле үзидарә 

органы тарафыннан кертелә.»; 

5) 54 статьяда: 

1 өлешнең 4 пунктындагы 4 абзацында «торак биналарны үзгәртеп коруны 

һәм үзгәртеп планлаштыруны килештерә» сүзләрен «күпфатирлы йорттагы 



биналарны үзгәртеп коруны һәм үзгәртеп планлаштыруны килештерә» сүзләренә 

алмаштырырга; 

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

6) 59 статьяның 5, 6 пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5) шәһәр җирлеге Советы раславына Башкарма комитет структурасы 

проектын кертә, шәһәр җирлеге Башкарма комитетының хезмәткәрләр саны һәм 

хезмәткә түләү фонды тарафыннан билгеләнгән чик сандагы структурага туры 

китереп, штат расписаниесен раслый.; 

7) Башкарма комитет җитәкчесе урынбасарын билгели һәм азат итә, 

муниципаль хезмәткәрләрне һәм шәһәр җирлеге Башкарма комитетының башка 

хезмәткәрләрен вазыйфага билгели һәм вазыйфадан азат итә, аларның эшчәнлеген 

контрольдә тота, аларга карата кызыксындыру һәм дисциплинар җаваплылык 

чараларын куллана.;»; 

8) 87 статьяда: 

1 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

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

торган хокукый актлар, шәһәр җирлеге бюджетыннан физик затларга башка 

түләүләр буенча гавами норматив йөкләмәләр һәм йөкләмәләр бирә торган хокукый 

актлар нигезләмәләрен үтәүне тәэмин итү, шулай ук муниципаль контрактлар, 

бюджеттан акча бирү турында килешүләр (килешүләр) шартларын үтәү 

максатларында гамәлгә ашырыла.»; 

2 пунктта «бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Эчке муниципаль финанс контроле шәһәр җирлеге башкарма комитеты 

органнары булып торган муниципаль финанс тикшерүе органнарының контроль 

эшчәнлеге булып тора.». 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы»                                                Н.Б. Ефимов 

 

 


