
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Ямаш авыл Советы

КАРАРЫ
№ 91 16 декабрь 2019 года

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Ямаш авыл Советыньщ 
2018 елньщ 27 ноябрендэге «Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Ямаш авыл башкарма комитеты 
нигезлэмэсе турында» гы 78 номерлы 
карарына узгэрешлэр керту турында

2003 елньщ 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ >цирле узидарэне 
оештыруньщ гомуми принциплары турында» 1Э1-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендэ

Ямаш авыл Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Ямаш авыл 
Советыныц 2018 елньщ 27 ноябрендэге «Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районы Ямаш авыл башкарма комитеты нигезлэмэсе турында»гы 78 
номерлы карары кушымтасына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1.3 булекне тешереп калдырырга;
1.2. 4 булектэ:
1.2.1. 4.1 пунктыньщ 4 пунктчасыньщ еченче абзацында «торак биналарны

узгэртеп планлаштыру» сузлэрен «купфатирлы йорттагы биналарны узгэртеп
планлаштыру» сузлэренэ алмаштырырга;

1.2.2. 4.1 пунктыньщ 4 пунктчасыньщ бишенче абзацын тешереп
калдырырга;

1.2.3. 4.1 пунктыньщ 6 пунктчасыньщ уникенче абзацын тубэндэге
редакциядэ бэян итэргэ:

«-каты коммуналь калдыкларны туплау (шул исэптэн аерым туплау) Иэм 
транспортлау эшчэнлеген оештыруда катнаша;»;

1.2.4. 2 пунктны 4.2 пункты дип санарга;
1.2.5. 4.2 пунктыньщ унеченче абзацында «кузэтучесез хайваннарны тоту 

Иэм карап тоту буенча чаралар» сузлэрен "ху>касы булмаган хайваннар белэн эш 
иту буенча эшчэнлек" сузлэренэ алмаштырырга;

1.2.6. тубэндэге эчтэлектэге унбишенче, уналтынчы абзацлары естэргэ:
«-1992 елньщ 7 февралендэге «-кулланучылар хокукларын яклау турында»

2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар 
хокукларын яклау чараларын гамэлгэ ашыра»;

«-Россия Федерациясе гражданлык законнары нигезендэ, узирекле 
корылманы суту, узирекле корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ туры 
китеру турында карарлар кабул итэ.».

1.2.7. 3 пунктны 4.3 пункты дип санарга;
1.2.8. тубэндэге эчтэлектэге 4.4 - 4.7 пунктлары естэргэ:
«4.4. > и̂рлекнен башкарма комитеты >цирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл 

иту буенча >цирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен утэуне федераль законнар,



жирлек Советы карарлары, ж;ирлек башлыгы карарлары Иэм курсэтмэлэре 
нигезендэ тээмин итэ.

4.5. >Кирлекнен башкарма комитеты >цирле узидарэ органнарына федераль 
законнар Иэм Татарстан Республикасы законнары белэн тапшырылган аерым 
дэулэт вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыра.

4.6. >1̂ ирлекнек башкарма комитеты, эгэр бу федераль законнарда каралган 
булса, башка дэулэт вэкалэтлэрен гамэлгэ ашырырга, шулай ук башка 
муниципаль берэмлеклэрнен >кирле узидарэ органнары, дэулэт хакимияте 
органнары компетенциясенэ кертелмэгэн, федераль законнар Иэм Татарстан 
Республикасы законнары белэн уз компетенциялэреннэн тешереп 
калдырылмаган башка мэсьэлэлэрне, Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларыннан бирелгэн бюджетара трансфертлардан h9M тулэулэрнец естэмэ 
нормативлары буенча салым керемнэреннэн тыш, ж;ирле бюджетлар керемнэре 
исэбенэ хэл итэргэ хокуклы.

4.7. > и̂рлекнек башкарма комитеты уз вэкалэтлэренец бер елешен гамэлгэ 
ашыруны Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ Элмэт муниципаль 
районы бюджетына Ж,ирлек бюджетыннан бирелэ торган бюджетара 
трансфертлар исэбеннэн Элмэт муниципаль районыныц жирле узидарэ 
органнары белэн килешу тезергэ хокуклы.».

2. Элеге карарны торак пункты территориясендэ урнашкан махсус 
мэгълумат стендларында игълан итэргэ: карарны Ямаш авылы, Совет урамы, 
109а йорты; Зэй-Чишмэ авылы, Верхняя урамы, 186 нчы йорт; Березовка авылы, 
Узэк урам, 10 нчы йорт; «Татарстан Республикасыньщ хокукый мэгълумат рэсми 
порталы»нда (PRAVO.TATARSTAN.RU) Ьэм блмэт муниципаль районы сайтында 
«Интернет» челтэрендэ урнаштырырга.

3. Элеге карарньщ утэлешен тикшерудэ тотуны авыл ж;ирлеге башлыгына 
йеклэргэ.
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