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КАРАР 

 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль  

районы Уставына үзгәрешләр һәм  

өстәмәләр кертү турында 

 

 

2014 елның 19 декабрендә кабул ителгән 281 номерлы Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы Уставын “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында” гы 2003 елның 6 октябрендә кабул 

ителгән 131 номерлы Федераль законга һәм “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында”гы 2003 елның 6 октябрендә кабул 

ителгән 131 номерлы Россия Федерациясе Федераль законының 44 нче маддәсенә 

яраштыру максатыннан, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советы 

КАРАР БИРДЕ: 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советының “Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Уставын яңа редакциядә кабул итү турында” 

2014 елның 19 декабрендәге 281 номерлы карары белән расланган Саба муниципаль 

районы Уставына кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан вакыттан үз көченә керә. 

         3.  Әлеге карарны Интернет челтәрендә - Татарстан Республикасының Хокукый 

мәгълүматлар турындагы http://pravo.tatarstan.ru рәсми порталында   һәм Саба 

муниципаль районының http://saby.tatarstan.ru рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

         4. Саба муниципаль районы Советының юридик бүлеге башлыгы  А.И. 

Миникаевка әлеге карарны гамәлдәге законнар белән билгеләнгән тәртиптә дәүләт 

теркәвенә җибәрергә.  

         5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Саба муниципаль районы 

башлыгы урынбасары Р.Р. Закирҗановка йөкләргә. 

 

 

 

 

 

Саба муниципаль 

Районы Башлыгы                                                  Р.Н.Минниханов

mailto:saba@tatar.ru
http://www.saby.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы  

Саба муниципаль районы 

Советының 2019 елның 17 

декабрендә кабул ителгән 

325 номерлы карарына 

кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

 районы Уставына кертелә торган 

 үзгәрешләр һәм өстәмәләр  

 
1. 6 статьяның 1 пунктындагы 17 пунктчасында “авылара территориядә 

урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү” сүзләрен өстәргә; 

2. Уставның 6 статьясындагы 2 пунктының 13 пунктчасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

3. җирлекнең генераль планнарын, җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләрен раслау, җирлекнең генераль планнары нигезендә әзерләнгән 

территорияне планлаштыру документларын раслау, җирлек чикләрендә урнашкан җир 

кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын раслау, төзелешкә рөхсәт бирү (Россия 

Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда каралган 

очраклардан тыш), җирлек территориясендә урнашкан капиталь төзелеш объектларын 

төзегәндә, үзгәртеп корганда файдалануга тапшыруга рөхсәтләр бирү, җирлекләрнең 

шәһәр төзелешен проектлауның җирле нормативларын раслау, җирләрне резервлау һәм 

җирлек чикләрендәге җир кишәрлекләрен алу, җирлек чикләрендә муниципаль җир 

контролен гамәлгә ашыру,  Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган 

очракларда гамәлгә ашыру биналарны, корылмаларны карау һәм тикшерү барышында 

ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү турында тәкъдимнәр бирү, индивидуаль торак 

төзелеше объектын яки бакча йортын (алга таба – планлаштырыла торган төзелеш 

турында хәбәрнамә) индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты 

параметрларының билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм җир кишәрлегендә 

индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йортын урнаштыру мөмкинлеге 

турында хәбәрнамәдә (алга таба-планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамә) 

күрсәтелгән хәбәрнамәнең җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объекты 

яисә бакча йорты параметрларына туры килүе һәм урнашу мөмкинлеге, индивидуаль 

торак төзелеше яки бакча йортының параметрларын төзү турында хәбәрнамәдә 

күрсәтелгән параметрларга туры килмәү һәм (яки) индивидуаль торак төзелеше 

объектын яки бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыруга юл куймау турында 

хәбәрнамәләр, җирлекләр территорияләрендә урнашкан җир кишәрлекләрендә шәхси 

торак төзелеше объектларын яки бакча йортларын төзегәндә яки үзгәртеп корганда 

шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килү-килмәве яки 

ярашмавы турында хәбәрнамәләр, Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә 

максатчан билгеләнеше буенча файдаланылмый яисә Россия Федерациясе законнарын 

бозып файдаланыла торган җир кишәрлеген тартып алу турында Карар кабул итү, 

үзирекле корылманы сүтү яки аны рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары белән 

тәңгәлләштерү, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда, 

җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән капиталь төзелеш 

объектларын территорияне планлаштыру документларында яисә капиталь төзелеш 



объектлары параметрларына карата федераль законнарда билгеләнгән мәҗбүри 

таләпләр (алга таба – билгеләнгән таләпләргә туры китерү) буенча реконструкцияләү”; 

28 статьяның 8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “8. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты  “Коррупциягә каршы тору турында” 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка федераль законнар белән 

билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, вазыйфаларны үтәргә тиеш. Җирле үзидарәнең 

сайланулы органы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләре 

,“Коррупциягә каршы тору турында” 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 

Федераль закон, “Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның 

чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында” 2012 

елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, “Аерым категория затларга 

Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетларын 

(кертемнәрен) ачарга һәм булдырырга, акчалата чараларны һәм кыйммәтләрне 

сакларга, чит ил финанс инструментларын белергә һәм (яки) кулланырга ярамаганлыгы 

турында” 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белән расланган 
чикләүләр, тыюлар, вазыйфалар үтәлмәгән очракта, әгәр “Россия Федерациясендә 

җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законда башкасы каралмаган булса, 

вакытыннан алда туктатыла. 

 

 


