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Татарстан Республикасы Яр Чаллы шәһәре
муниципаль
берәмлеге Шәһәр Советы
Регламентына үзгәрешләр кертү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
Шәһәр Советы
КАРАР бирде:
1. Татарстан Республикасы Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге ШәҺәр
Советы Регламентына (Шәһәр Советының 2014 елның 21 февралендәге 29/18,
2014 елның 10 июлендәге 31/22, 2019 елның 7 октябрендәге 33/16 номерлы
Карарлары редакциясендә), III өлешне түбәндәге эчтәлекле 12.1 бүлек белән
тулыландырып, үзгәрешләр кертергә:
« 12.1 булек. Югары әзерлек, гадәттән тыш хәл режимы, гадәттән тыш яисә
хәрби хәл, чикләү чаралары (карантин) чорында Шәһәр Советының эш
үзенчәлекләре
78.1 статья
1. Татарстан Республикасы территориясендә гадәттән югары әзерлек, тыш
хәл, чикләү чаралары (карантин), гадәттән тыш һәм хәрби хәл режимы кертелгән
чорда, шәһәр Хакиме карары буенча, Шәһәр Советы, шул исәптән Хаким (Шәһәр
Советы) аппараты эшчәнлегенең аерым тәртибе билгеләнергә мөмкин (алга таба эшчәнлекнең аерым тәртибе).
2.Эшчәнлекнең аерым тәртибен билгеләгәндә Шәһәр Советы, аның
Президиумы һәм Шәһәр Советының даими комиссияләре утырышларын үткәрү,
тавыш бирү һәм аларда карарлар кабул итү өлешендә әлеге Регламентның
нигезләмәләре әлеге бүлектә билгеләнгән үзенчәлекләрне исәпкә алып кулланыла.
3. Эшчәнлекнең аерым тәртибе гамәлдә булган чорда Шәһәр Советы, аның
Президиумы һәм Шәһәр Советы комиссияләре утырышлары элемтә мәгълүматителекоммуникацион челтәрләреннән файдаланып, видеоконференция элемтәсе

рәвешендә үткәрелергә мөмкин (алга таба - Шәһәр Советы, аның Президиумы,
Шәһәр Советының даими комиссиясенең дистанцион рәвештә утырышы).
78.2 статья
1. Шәһәр Советы Президиумы утырышын дистанцион рәвештә уздыру
турындагы карар Шәһәр Хакиме, Шәһәр Советының даими комиссияләре
утырышлары турында карар комиссия рәисе тарафыннан кабул ителә, бу хакта
Шәһәр Хакименә хәбәр бирү мәҗбүри.
2. Шәһәр Советы Президиумы, Шәһәр Советының даими комиссиясе
утырышында Шәһәр Советының күрсәтелгән органнары әгъзалары булмаган
затларның дистанцион рәвештә катнашуы шәһәр Хакиме, Шәһәр Советының
даими комиссиясе рәисе карары буенча, Россия Федерациясе һәм Татарстан
Республикасы законнары таләпләрен исәпкә алып гамәлгә ашырыла.
3. Шәһәр Советы Президиумы, Шәһәр Советы даими комиссиясе утырышын
дистанцион рәвештә уздырганда карала торган мәсьәлә буенча карар сораштыру
юлы белән кабул ителә.
78.3 статья
1. Аерым эшчәнлек тәртибе гамәлдә булган чорда, кичектерү мөмкин
булмаган аерым очракларда, Шәһәр Советы Президиумы, Шәһәр Советы даими
комиссиясе карамагына кертелгән мәсьәләләр буенча карарлар Президиум
әгъзаларын, даими комиссия әгъзаларын сораштыру юлы белән кабул ителергә
мөмкин.
2. Президиум әгъзаларының сораштыру юлы белән тавыш бирүе шәһәр
Хакиме карары нигезендә үткәрелә. Даими комиссия әгъзаларының сораштыру
юлы белән тавыш бирүе комиссия рәисе карары нигезендә үткәрелә һәм һәр
мәсьәлә буенча комиссия әгъзасының позициясе чагылдырыла торган сораштыру
кәгазьләреннән файдаланып гамәлгә ашырыла. Президиум әгъзаларын, даими
комиссия әгъзаларын сораштыру кәгазе Шәһәр Советына, шул исәптән электрон
элемтә чараларын кулланып, җибәрелергә мөмкин.
Сораштыру кәгазе формасы шәһәр Хакиме тарафыннан раслана.
78.4 статья
1. Шәһәр Советы утырышын дистанцион рәвештә уздыру турындагы карар
Шәһәр Советы Президиумы тарафыннан кабул ителә. Президиумның утырышны
дистанцион формада үткәрү турындагы карарында әлеге утырышка чакырылган
затлар исемлеге билгеләнергә мөмкин. Шәһәр Советының дистанцион рәвештәге
утырышында Башкарма комитет Җитәкчесенә, Яр Чаллы шәһәре прокурорына
мәҗбүри тәртиптә катнашу мөмкинлеге тәэмин ителә.
2. Шәһәр Советы утырышын дистанцион рәвештә үткәрү турындагы
мәгълүмат Шәһәр Советы депутатларына җибәрелә һәм «Интернет» челтәрендә
шәһәрнең рәсми сайтында урнаштырыла.
3. Шәһәр Советының дистанцион рәвештәге утырышында карарлар ачык
тавыш бирү юлы белән кабул ителә. Тавыш бирү, сорауларга язылу, чыгышларга
язылу утырышта катнашучы депутатларны сораштыру юлы (кул күтәрү,
дистанцион рәвештә утырыш башында Шәһәр Советы депутатлары тарафыннан
билгеләнгән башка ысуллар белән) белән үткәрелә.
4. Шәһәр Советының дистанцион рәвештәге утырышын трансляцияләү
шәһәрнең «Интернет» челтәрендәге рәсми сайтында һәм, кирәк булганда,
«Интернет» челтәрендәге башка мәгълүмати ресурсларда башкарыла.

5. Шәһәр Советы Президиумы карары нигезендә чакырылган затлар Шәһәр
Советының
дистанцион
рәвештәге
утырышында
мәгълүматителекоммуникацион элемтә челтәрләреннән файдаланып катнаша алалар.
78.5 статья
1. Аерым эшчәнлек тәртибе гамәлдә булган чорда, кичектерү мөмкин
булмаган аерым очракларда, Шәһәр Советы карарлары депутатларны сораштыру
юлы белән кабул ителергә мөмкин. Сораштыру юлы белән тавыш бирү ачык
тавыш бирү формасы булып тора.
2. Сораштыру юлы белән тавыш бирү шәһәр Хакиме карары нигезендә
үткәрелә, анда тавыш бирүне үткәрү датасы, тавыш бирү уздырылучы Шәһәр
Советы карарлары проектлары билгеләнә.
3. Шәһәр Советы карары проекты һәм аңа материаллар, сораштыру юлы
белән тавыш бирү үткәрелә торган Шәһәр Советы карары проекты шулай ук
тавыш бирүне үткәрү датасы күрсәтелгән сораштыру кәгазе, тавыш бирәсе көн
алдыннан булган көннән дә соңга калмыйча депутатларга Хаким (Шәһәр Советы)
аппараты тарафыннан җибәрелә.
4. Сораштыру юлы белән тавыш бирү көнендә депутат Хаким (Шәһәр
Советы) аппаратына үзе тутырган һәм имзалаган сораштыру кәгазен тапшыра.
Сораштыру кәгазе тавыш бирү көнендә факсимиль элемтә яки электрон почта аша
төп нөсхәсенең график образы рәвешендә җибәрелергә мөмкин, соңыннан төп
нөсхә Шәһәр Советының чираттагы утырышын уздыру көненнән дә соңга
калмыйча тапшырыла. Депутатлар тавышларын санау һәм тавыш бирүгә йомгак
ясау Хаким (Шәһәр Советы) аппараты тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Сораштыру юлы белән тавыш бирү көненнән соң Шәһәр Советына кергән
сораштыру кәгазьләре тавыш бирүгә йомгак ясаганда исәпкә алынмый.
5. Сораштыру юлы белән тавыш бирү нәтиҗәләре буенча беркетмә төзелә,
аңа шәһәр Хакиме кул куя. Беркетмәдә күрсәтелә:
1) сайланган депутатлар саны;
2) Шәһәр Советы карарлары проектлары, сораштыру кәгазе һәм әлеге
статьяның 3 өлеше нигезендә башка материаллар җибәрелгән депутатлар саны;
3) тавыш бирүдә катнашкан депутатлар саны;
4) тавыш бирү уздырылган Шәһәр Советы карарлары проектлары һәм
аларның һәркайсы буенча тавыш бирү нәтиҗәләре.
6. Шәһәр Советы карары проекты сораштыру юлы белән тавыш бирү
нәтиҗәләре буенча беркетмә белән шәһәр Хакименә кул кую өчен тапшырыла.
7. Сораштыру юлы белән тавыш бирү нәтиҗәләре турында мәгълүмат
депутатларга шәһәр Хакиме тарафыннан Шәһәр Советының чираттагы
утырышында җиткерелә. Мәгълүмат игътибарга алына һәм беркетмәдә тиешле
язма белән рәсмиләштерелә.
78.6 статья
1. Шәһәр Советы, аның Президиумы, даими комиссия утырышын дистанцион
рәвештә үткәргәндә утырыш беркетмәсе рәсмиләштерелә, аңа утырышта рәислек
итүче имза куя.
2. Шәһәр Советы, аның Президиумы, Шәһәр Советының даими
комиссиясенең дистанцион рәвештә утырышы беркетмәсенә утырыш үткәргәндә
кулланылган программа чаралары турында белешмәләр, утырышны башлау һәм
тәмамлау вакыты, шулай ук әлеге Регламентта каралган башка белешмәләр

кертелә. Беркетмәгә утырышның аудиоязмасы теркәлә.».
2. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә торуны шәһәр Советының
Регламент, хокук тәртибе һәм халык иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре буенча
даими комиссиясенә йөкләргә.

Шәһәр Хакиме

Н.Г. Мәһдиев

