
Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы 
 
 

РЕШЕНИЕ                                                                                         КАРАР 
03.02. 2020 ел                                                                                       №168 
 
«Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр кертү турында» шəһəр тибындагы 
Җəлил поселогы Советы карары проекты 
хакында» 

 
«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль законга үзгəрешлəр кертү хакында»  2019 елның 26 
июлендəге 228-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендə, «Россия Федерациясендə 
җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга 
үзгəрешлəр кертү хакында» 2019 елның 2 августындагы 283-ФЗ номерлы 
Федераль законга таянып, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставының 89-90 
статьясы белəн, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы Советы 

КАРАР ИТТЕ: 
 
1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр 

тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр кертү турында» Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы Җəлил 
поселогы Советы Карары проектын хупларга һəм гавами тыңлауларга чыгарырга 
(1 нче кушымта). 

2. Расларга: 
– Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр 

тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр кертү турында» Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы Җəлил 
поселогы Советы карары проекты буенча гражданнарның тəкъдимнəрен исəпкə 
алу тəртибен (2 нче кушымта); 

– Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр кертү турында» Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы Җəлил 
поселогы Советы карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткəрү тəртибен (3 нче 
кушымта); 

3. «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр кертү турында» Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы Җəлил 
поселогы Советы карары проекты буенча кергəн тəкъдимнəрне исəпкə алу, 
гомумилəштерү һəм карау буенча эшче төркемне килəсе составта төзергə: 



 
 



 



теркəвенə алу турында» Федераль законда билгелəнгəн тəртиптə əлеге карарны 
дəүлəт теркəвенə алырга. 

3. Əлеге карарны «Татарстан Республикасы Хокукый мəгълүматның рəсми 
порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) һəм «Сарман муниципаль районы» 
муниципаль берəмлегенең рəсми сайтында «Интернет» мəгълүмат-
телекоммуникация челтəрендə урнаштырырга. 

4. Əлеге карарның үтəлешен контрольдə тотуны Сарман муниципаль 
районының шəһəр тибындагы Җəлил поселогы башлыгына йөклəргə. 

 

 

Татарстан Республикасы 
Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы  
поселогы Советы Рəисе                                                                    Р.Ə. Кəримов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



(ПРОЕКТ) 
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
 Советының 2020 елның «___» ________ «__» 

 номерлы карарына 1 нче кушымта  
 

«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге башлыгы, 
 Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы  

Советы Рəисе 
 

_________________________Р.Ə. Кəримов 
 

 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 

тибындагы поселогы Советының 2015 елның 17 декабрендə 18 нче номерлы 
карары белəн кабул ителгəн Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына 
үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында 

 
1. 7 статьяның 1 өлешендəге 22 пунктын түбəндəге редакциядə бəян 

итəргə: «22. җирлекнең генераль планнарын, җирдəн файдалану һəм төзелеш 
кагыйдəлəрен раслау, җирлекнең генераль планнары нигезендə əзерлəнгəн 
территорияне планлаштыру документларын раслау, җирлек чиклəрендə урнашкан 
җир кишəрлегенең шəһəр төзелеше планын бирү, төзелешкə рөхсəтлəр бирү 
(Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда 
каралган очраклардан тыш), җирлек территориясендə урнашкан капиталь төзелеш 
объектларын төзегəндə, үзгəртеп корганда объектларны файдалануга тапшыруга 
рөхсəтлəр бирү., җирлеклəрнең шəһəр төзелеше проектлауның җирле 
нормативларын раслау, җирлəрне резервлау һəм җир кишəрлеклəрен муниципаль 
ихтыяҗлар өчен алу, җирлек чиклəрендə муниципаль җир контролен гамəлгə 
ашыру, Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексында каралган очракларда 
биналарны, корылмаларны карау һəм мондый тикшерүлəр барышында 
ачыкланган бозуларны бетерү турында рекомендациялəр бирү, индивидуаль торак 
төзелеше объектын яки бакча йортын төзү яки реконструкциялəү турында 
хəбəрнамəдə күрсəтелгəн хəбəрнамəнең (алга таба - - индивидуаль торак төзелеше 
яисə бакча йорты объектының планлаштырыла торган (параметрлары һəм җир 
кишəрлегендə индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын 
урнаштыру мөмкинлеге, индивидуаль торак төзелеше яисə бакча йорты 
параметрларын планлаштырыла торган төзү турында хəбəрнамəдə күрсəтелгəн 
индивидуаль торак төзелеше яисə бакча йорты параметрларының билгелəнгəн 
параметрларга туры килмəве һəм (яисə) җир кишəрлегендə индивидуаль торак 
төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыруның рөхсəт ителмəве турында 
хəбəрнамə, шəхси торак төзелеше яисə бакча йортының төзелгəн яки үзгəртеп 
корылган объектының яки үзгəртеп корылган объектларының яки җирлек 



территориялəрендə урнашкан бакча йортларының төзелеш яки 
реконструкциялəгəндə шəһəр төзелеше эшчəнлеге турындагы законнар 
талəплəренə туры килүе яисə туры килмəве турында хəбəрнамəлəр, Россия 
Федерациясе граждан законнары нигезендə, үз белдеклəре белəн төзелешне сүтү 
турында Карар кабул итү, үз белдеге белəн төзелгəн корылманы сүтү яки аны 
рөхсəт ителгəн төзелеш объектларын үзгəртеп кору, җирдəн файдалану һəм 
төзелеш кагыйдəлəре белəн билгелəнгəн капиталь төзелеш объектларын үзгəртеп 
коруның, территорияне планлаштыру буенча документациянең, яисə федераль 
законнарда билгелəнгəн капиталь төзелеш объектлары параметрларына мəҗбүри 
талəплəрнең чик параметрларына туры китерү турында карарлар (алга таба - - 
максатчан билгелəнеше буенча кулланылмаган яки Россия Федерациясе 
законнарын бозып файдаланыла торган җир кишəрлеген алу, үз белдеге белəн 
корылманы сүтү яки аны Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексында 
каралган очракларда билгелəнгəн талəплəргə туры китерү турында карарлар кабул 
итү.;» 

 
2. 29 статьяның 6 өлешен түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«6. Депутат, җирле үзидарəнең сайланулы органы əгъзасы, җирле 

үзидарəнең сайланулы вазыйфаи заты «коррупциягə каршы тору турында» 2008 
елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль законда һəм башка федераль 
законнарда билгелəнгəн чиклəүлəрне, тыюларны, бурычларны үтəргə тиеш. 
Депутат, җирле үзидарəнең сайланулы органы əгъзасы, җирле үзидарəнең 
сайланулы вазыйфаи заты вəкалəтлəре «коррупциягə каршы тору турында» 2008 
елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль законда, «дəүлəт 
Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка затларның чыгымнарының аларның 
керемнəренə туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 декабрендəге 
230-ФЗ номерлы Федераль законда, «аерым категория затларның аерым 
категориялəренə счетлар ачуны һəм аларга ия булуны тыю турында " 2013 елның 
7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законда билгелəнгəн чиклəүлəрне, 
тыюларны, бурычларны үтəмəгəн очракта вакытыннан алда туктатыла), Россия 
Федерациясе территориясеннəн читтə урнашкан чит ил банкларында кулдагы акча 
һəм кыйммəтлəрне сакларга, чит ил финанс инструментларына ия булырга һəм 
(яки) файдаланырга», əгəр əлеге Федераль законда башкасы каралмаган булса. » 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 

 Советының 2020 елның 3 февралендəге  
168 номерлы карарына 3 нче кушымта 

 
 
 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының  
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына 

үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында» Сарман муниципаль районы Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы Советы карары проекты буенча гавами тыңлаулар 

үткəрү тəртибе 
 

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр кертү турында» Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы карары 
проекты буенча гавами тыңлаулар, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге 
Уставының 20 статьясы нигезендə үткəрелə. 

2. Халык тыңлауларында үз тəкъдимнəрен дəлиллəү өчен чыгыш ясау 
хокукы белəн халык алдында тыңлаулар үткəрү датасына кадəр 7 көннəн дə соңга 
калмыйча язма гариза биргəн җирлек халкы катнаша. 

3. Халык тыңлауларында халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка 
барлык кызыксынган авыл халкы да катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркəү халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала 
башлана. 

5. Халык алдында тыңлауларда авыл җирлеге башлыгы рəислек итə. 
6. Утырышта катнашучыларга фикер алышына торган мəсьəлəнең асылы, 

тыңлаулар үткəрү тəртибе турында хəбəр итүче кереш сүз белəн ачыла. 
7. Беркетмəне рəсмилəштерү, кергəн тəкъдимнəрне исəпкə алу өчен, рəислек 

итүче тəкъдиме буенча ачык тыңлаулар секретариаты сайлана. 
8. Төп доклад белəн Сарман муниципаль районының шəһəр тибындагы 

Җəлил поселогы Советы депутаты, Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы 
Җəлил бистəсе советы карары белəн вəкалəтле вəкил чыгыш ясый. 

9. Чыгыш ясау хокукы белəн гавами тыңлауларда катнашучылар, гариза 
бирү вакытына карап, чират тəртибендə үз тəкъдимнəрен дəлиллəү өчен 
чакырыла. 

10. Тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык дəвам 
итəргə тиеш түгел. 

11. Гавами тыңлауларда катнашучылар чыгыш ясаганнан соң, рəислек итүче 
рөхсəте белəн чыгыш ясаучыларга сораулар бирергə хокуклы. 

12. Ачык тыңлауларда катнашучылар халык алдында тыңлаулар барышына 
тыкшынырга, аларны өзəргə һəм аларны үткəрүгə комачауларга хокуклы түгел. 

13. Ачык тыңлаулар үткəргəндə тəртипне саклау халык алдында 
тыңлауларда катнашу өчен мəҗбүри шарт булып тора. 



14. Катнашучылар тарафыннан ачык тыңлаулар үткəрү тəртибен бозган 
очракта, рəислек итүче аларны утырыш залыннан чыгаруны талəп итəргə 
хокуклы. 

15. Чыгышлар тəмамланганнан соң рəислек итүче гавами тыңлаулар 
барышында əйтелгəн тəкъдимнəрне, тəкъдимнəрне ачыклау өчен гавами 
тыңлаулар секретариаты җитəкчесенə сүз бирергə мөмкин. 

16. Тыңлауларда катнашучыларның барлык искəрмəлəре һəм тəкъдимнəре 
секретариатка язма рəвештə тапшырыла һəм гавами тыңлаулар беркетмəсенə 
теркəлə. Халык тыңлауларының беркетмəсенə рəислек итүче имза сала һəм 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советы материалларында саклана. 

17. Ачык тыңлаулар нəтиҗəлəре буенча бəялəмə эшче төркем тарафыннан 
əзерлəнə. 

18. Гавами тыңлаулар нəтиҗəлəре буенча бəялəмə халыкка җиткерелергə 
тиеш. 

19. Халык тыңлауларын үткəрүне оештыру һəм матди-техник тəэмин итү 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советы тарафыннан гамəлгə ашырыла. 


