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5-РСномер
КАРАР

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Советы карары
проекты хакында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы һәм
«Муниципаль берәмлекләр уставларын дәүләт теркәве турында» 2005 елның
21 июлендәге
97-ФЗ
номерлы
Федераль законнар,
«Татарстан
Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы Советы карар чыгарды:
1.
«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Советы Карары проектын хупларга
(1 кушымта).
2. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Советының
«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «муниципаль берәмлеге
Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " гы карары проекты
буенча ачык тыңлаулар үткәрергә.
3.
Расларга:
- «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Советы карары проекты буенча
гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 кушымта);
- «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Советы карары проекты буенча ачык
тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 кушымта).
4. Билгеләргә:
4.1. Ачык тыңлауларны үткәрү датасы-2021 елның 24 феврале.

4.2. Халык тыңлауларын үткәрү вакыты-16.00 сәгать.
4.3.Үткәрү урыны-ТР, Лаеш районы, Лаеш шәһәре, Лебедева ур., 30 йорт
адресы буенча урнашкан район мәдәният йортында.
5. Әлеге карарны “Кама ягы” («Камская новь») район газетасында
бастырып чыгарырга, Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның
рәсми порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча һәм Интернет-телекоммуникация
челтәрендә
Лаеш
муниципаль
районының
рәсми
сайтында
http://laishevo/tatarstan.ru веб-адрес буенча халыкка җиткерергә.
6.
Район Советы аппаратына һәм Башкарма Комитетына халык
алдында тыңлаулар үткәрүне, әлеге проект буенча гражданнарның
тәкъдимнәрен кабул итүне һәм исәпкә алуны тәэмин итәргә.
7. Район советына, гавами тыңлауларда әйтелгән һәм фикер алышу
барышында кергән тәкъдимнәрне исәпкә алып, карар проектын эшләп
бетерергә һәм район Советы сессиясенә карауга кертергә.
8. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны район Советының
Законлылык, хокук тәртибе һәм җирле үзидарә органнары белән үзара
хезмәттәшлек комиссиясенә йөкләргә.
Муниципаль район башлыгы –
Совет рәисе

И.Ф. Зарипов

Лаеш районы
муниципаль район Советының
2021 елның 1 февралендәге 5-р номерлы
карарына 1 кушымта.

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы муниципаль
берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр
1)
19 статьяның 7 пунктындагы 1 пунктчасына «муниципаль
берәмлек халкыннан " сүзләрен өстәргә;
2)
19 статьяның 2 пунктына түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә:
"гражданнарның инициативалы проектка ярдәм итү турындагы фикерен
ачыклау мәсьәләсе буенча үткәрелгән сораштыруда муниципаль берәмлек яки
аның өлешендә яшәүчеләр катнашырга хокуклы, аларда уналты яшькә җиткән
инициативалы проектны гамәлгә ашыру тәкъдим ителә";
3)
19 статьяның 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
Гражданнарны сораштыруны билгеләү турындагы карар муниципаль
берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан кабул ителә. Гражданнар
арасында сораштыру үткәрү өчен "Интернет"мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә муниципаль берәмлекнең рәсми сайты файдаланылырга мөмкин.
Муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы норматив хокукый актында
гражданнар арасында сораштыру оештыру турында билгеләнә:
1) сораштыру үткәрү датасы һәм сроклары;
2) Сораштыру уздырганда тәкъдим ителә торган (тәкъдим ителә торган)
мәсьәләне (мәсьәләләрне) формулировкалау;
3) сораштыру үткәрү методикасы;
4) сораштыру кәгазе формасы;
5) сораштыруда катнашучы муниципаль берәмлек халкының минималь
саны;
6) "Интернет"мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль
берәмлекнең рәсми сайтыннан файдаланып, гражданнар арасында сораштыру
уздырган очракта сораштыруда катнашучыларны идентификацияләү тәртибе.
4) 17 статьяның 1 пунктына "Җирле үзидарәнең вазыйфаи затларын
билгеләү" сүзләреннән соң "инициативалы проектларны кертү һәм аларны
карау мәсьәләләре буенча фикер алышу" сүзләрен өстәргә";
5) 19 статьяның 3 пунктына түбәндәге эчтәлекле 3 пункт өстәргә:
3. уналты яшькә җиткән инициативалы проектны гамәлгә ашыру тәкъдим
ителә торган муниципаль берәмлек яки аның өлешендә яшәүчеләрнең әлеге
инициативалы проектка ярдәм итү турында гражданнарның фикерен ачыклау
өчен";
6) 7 статьяның 1 пунктына түбәндәге пункт өстәргә:
- полиция участок уполномоченные вазыйфасын биләп торучы
хезмәткәргә һәм аның гаилә әгъзаларына хезмәткәр тарафыннан күрсәтелгән
вазыйфаны биләү чорында торак урыны бирү";

7) 42 статьяның 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутат, җирле
үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы
вазыйфаи заты хокуклы түгел:
1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша
шөгыльләнергә;
2) түбәндәге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган
оешма белән идарә итүдә катнашырга:
а) сәяси партия, һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә
органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан
түләүсез Идарәдә катнашу, башка иҗтимагый оешманың, торак, торактөзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милек милекчеләр
ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу;
б) коммерциягә карамаган оешма идарәсендә (сәяси партия белән идарә
итүдә катнашудан тыш, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә
органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органы, Россия
Федерациясе субъекты законында билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе
субъектының югары вазыйфаи затына (Россия Федерациясе субъекты дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесенә) алдан хәбәр итеп, башка
иҗтимагый оешманың съездында (конференциясендә) яисә гомуми
җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларында, күчемсез
мөлкәт милекчеләре ширкәтендә катнашудан тыш) катнашу;
в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берәмлекләре
советында, башка муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук
аларның идарә органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез
нигездә тәкъдим итү;
г) муниципаль берәмлек муниципаль берәмлек гамәлгә куючысы
(катнашучы) муниципаль берәмлек булган оешманың идарә һәм ревизия
комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен муниципаль
берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючының вәкаләтләрен гамәлгә
ашыру тәртибен йә муниципаль милектәге акцияләр белән идарә итү тәртибен
билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә түләүсез нигездә
тапшыру;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
3) башка түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә, мөгаллимлек, фәнни
һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш. Шул ук вакытта укытучылык, фәнни һәм
башка иҗади эшчәнлек, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе
яисә Россия Федерациясе законнары белән башкасы каралмаган булса, чит ил
дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм
гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый;
4) Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия
Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары,
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территориясендә эшләүче чит ил коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке
булмаган һәм аларның структур бүлекчәләре составына керергә.".
8) 38 статьяның 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутат, җирле
үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы
вазыйфаи заты хокуклы түгел:
1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша
шөгыльләнергә;
2), түбәндәге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган
оешма белән идарә итүдә катнашырга:
а) сәяси партия, һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә
органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан
түләүсез Идарәдә катнашу, башка иҗтимагый оешманың, торак, торактөзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милек милекчеләр
ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу;;
б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри
берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз
оешмасының сайлау органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак,
торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр
ширкәтенең гомуми җыелышында катнашу (конференция) катнашудан тыш)
катнашу (Россия Федерациясе субъектының югары вазыйфаи затына (Россия
Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы
җитәкчесе) алдан белдерү кәгазе белән;
в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берәмлекләре
советында, башка муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук
аларның идарә органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез
нигездә тәкъдим итү;
г) муниципаль берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючы
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган
акцияләр (устав капиталындагы өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели
торган муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлекнең идарә
органнарында һәм Ревизия комиссиясендә, гамәлгә куючы (акционер) булган
оешманы гамәлгә куючы (акционер) мәнфәгатьләрен муниципаль берәмлек
исеменнән гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен яисә
муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталында өлешләр) белән
идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә
муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен);
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
3) башка түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә, мөгаллимлек, фәнни
һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш. Шул ук вакытта укытучылык, фәнни һәм
башка иҗади эшчәнлек, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе
яисә Россия Федерациясе законнары белән башкасы каралмаган булса, чит ил

дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм
гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый;
4)
идарә органнары, попечительлек яки Күзәтчелек советлары,
Россия Федерациясе территориясендә эшләүче чит ил коммерцияле булмаган
хөкүмәтнеке булмаган һәм аларның структур бүлекчәләре составына, әгәр
Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия Федерациясе
законнарында башкасы каралмаган булса, керергә.
9) 26 статьяның 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутат, җирле
үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы
вазыйфаи заты хокуклы түгел:
1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша
шөгыльләнергә;
2), түбәндәге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган
оешма белән идарә итүдә катнашырга:
а) сәяси партия, һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә
органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан
түләүсез Идарәдә катнашу, башка иҗтимагый оешманың, торак, торактөзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милек милекчеләр
ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу;;
б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри
берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз
оешмасының сайлау органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак,
торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр
ширкәтенең гомуми җыелышында катнашу (конференция) катнашудан тыш)
катнашу (Россия Федерациясе субъектының югары вазыйфаи затына (Россия
Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы
җитәкчесе) алдан белдерү кәгазе белән;
в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берәмлекләре
советында, башка муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук
аларның идарә органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез
нигездә тәкъдим итү;
г) муниципаль берәмлек муниципаль берәмлек гамәлгә куючысы
(катнашучы) муниципаль берәмлек булган оешманың идарә һәм ревизия
комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен муниципаль
берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючының вәкаләтләрен гамәлгә
ашыру тәртибен йә муниципаль милектәге акцияләр белән идарә итү тәртибен
билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә түләүсез нигездә
тапшыру;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;

3) башка түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә, мөгаллимлек, фәнни
һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш. Шул ук вакытта укытучылык, фәнни һәм
башка иҗади эшчәнлек, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе
яисә Россия Федерациясе законнары белән башкасы каралмаган булса, чит ил
дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм
гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый;
4) Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия
Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары,
попечительләр яисә күзәтү советлары, коммерциячел булмаган хөкүмәтнеке
булмаган чит ил оешмалары һәм Россия Федерациясе территориясендә
аларның структур бүлекчәләре составына керергә.".
10) 6 статьяның 3 пунктындагы 12 пунктчасын «территория бирү»
сүзләреннән соң «җирлек чикләрендә урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр
төзелеше планы бирү»;
11) 88 статьяның 2.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
2 пунктта "бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә" сүзләрен төшереп
калдырырга;
3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
3. Эчке дәүләт (муниципаль) финанс контроле - Федераль
казначылыкның, Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте
органнары (җирле администрация органнары) булган дәүләт (муниципаль)
финанс контроле органнарының (алга таба-эчке дәүләт (муниципаль) финанс
контроле органнары) контроль эшчәнлеге.";
12) 88 статьяның 1 пунктында «Россия Федерациясе бюджет
законнарында һәм башка норматив» сүзләрен «нигезләмәләрдә» сүзенә
алмаштырырга, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан
физик затларга гавами норматив йөкләмәләр һәм башка түләүләр буенча
йөкләмәләр, шулай ук бюджеттан акчалар бирү турында дәүләт (муниципаль)
контрактлары, шартнамәләр (килешүләр) шартларын үтәү турында гавами
норматив йөкләмәләр һәм йөкләмәләр бирә торган хокукый актлар» сүзләрен
өстәргә.;
13) 26 статьяның 7.3 пунктын "җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи
заты" сүзләреннән соң "күрсәтелгән затларга карата башка җаваплылык
чараларын куллану турында" сүзләрен өстәргә";
14) 45 статьяның 1 пунктындагы 2 пунктчасының 10 абзацын үз көчен
югалткан дип танырга;
15) 6 статьяның 1 пунктындагы 40 пунктчасы "күчемсез милек дәүләт
кадастрында" сүзләрен "кадастр эшчәнлеге" сүзләренә алмаштырырга";
16) 6 статьяның 1 пунктындагы 8 пунктчасы, 45 статьяның 1
пунктындагы 7 пунктчасының 11 абзацы "хокуклар" сүзләреннән соң "аз
санлы халыкларның һәм башка халыкларның төп сүзләрен өстәргә";
17) 6 статьяның 16 пунктын, 45 статьяның 5 пунктындагы 18 абзацын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

тиешле муниципаль районнар территорияләрендә каты коммуналь
калдыкларны җыю, ташу, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, күмү
эшчәнлеген оештыруда катнашу";
18) 6 статьяның 3 пунктындагы 12 пунктчасына " индивидуаль торак
төзелеше объектын яисә бакча йортын төзү яки реконструкцияләү турында
хәбәрнамәнең (алга таба - - индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты
объектының планлаштырыла торган (параметрлары һәм җир кишәрлегендә
индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру
мөмкинлеге, индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты параметрларын
планлаштырыла торган төзү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән индивидуаль
торак төзелеше яисә бакча йорты параметрларының билгеләнгән
параметрларга туры килмәве һәм (яисә) җир кишәрлегендә индивидуаль торак
төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыруның рөхсәт ителмәве
турында хәбәрнамә, шәхси торак төзелеше яки бакча йортының төзелгән яки
үзгәртеп корылган объектларының авыл җирлекләре территорияләрендә
урнашкан җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше объектларын
яки бакча йортларын төзегәндә яки реконструкцияләгәндә шәһәр төзелеше
эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килүе яисә туры килмәве
турында хәбәрнамәләр, Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә, үз
белдекләре белән төзелешне сүтү турында Карар кабул итү, үз белдеге белән
төзелгән корылманы сүтү яки аны рөхсәт ителгән төзелеш объектларын
үзгәртеп кору, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән
капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, территорияне планлаштыру
буенча документациянең, яисә федераль законнарда билгеләнгән капиталь
төзелеш
объектлары
параметрларына
мәҗбүри
таләпләрнең
чик
параметрларына туры китерү турында карарлар (алга таба - - максатчан
билгеләнеше буенча кулланылмаган яки Россия Федерациясе законнарын
бозып файдаланыла торган җир кишәрлеген алу, үз белдеге белән корылманы
сүтү яки аны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган
очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерү турында карарлар кабул итү;
19) 7 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 15 пункт өстәргә:
15 «кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның 7
февралендәге № 2300-I Россия Федерациясе Законында каралган
кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру;
20) 6 статьяның 1 пунктындагы 31 пунктчасында «волонтерлыкка»
сүзләрен өстәргә;
21) 7 статьяның 1 пунктындагы 11 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
федераль законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм шартларда оешмалар
тарафыннан хезмәт күрсәтү шартлары сыйфатын бәйсез бәяләүне оештыру
өчен шартлар тудыру, шулай ук ведомство буйсынуындагы оешмалар
җитәкчеләре эшчәнлеген бәяләгәндә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтү
шартлары сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләрен куллану һәм оешмалар
тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларының сыйфатын бәйсез бәяләү

нәтиҗәләре буенча ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү буенча федераль
законнар нигезендә контрольдә тоту;
22) Генераль планнар проектлары, җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләре
проектлары,
территорияне
планлаштыру
проектлары,
территорияләрне межалау проектлары, территорияләрне төзекләндерү
кагыйдәләре проектлары, күрсәтелгән расланган документларның берсенә
үзгәрешләр кертүне күздә тоткан проектлар, җир кишәрлеген яки капиталь
төзелеш объектын шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү
турындагы карарлар проектлары, капиталь төзелеш объектларын рөхсәт
ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читкә
китүгә рөхсәт бирү турындагы карарлар проектлары буенча, җир
кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның
башка төренә рөхсәт ителгән бер төрен үзгәртү мәсьәләләре буенча, җирдән
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең расланмаган булганда, җәмәгать
фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар үткәрелә, аларны оештыру һәм
уздыру тәртибе муниципаль берәмлек уставы һәм (яисә) муниципаль
берәмлекнең вәкиллекле органы норматив хокукый акты белән билгеләнә,
шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар нигезләмәләрен исәпкә алып,
муниципаль берәмлек вәкиллекле органының норматив хокукый акты белән
билгеләнә»;
23) 26 статьяның 3 пунктын өстәргә:
Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыру өчен район Советы
депутатына аена кимендә ике һәм кимендә алты эш көнен эш урыны
(вазыйфасы) саклап калу гарантияләнә.
24) 66 Статья түбәндәге эчтәлекле өлеш өстәргә:
Үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләре турында дөрес булмаган яисә тулы булмаган белешмәләр
тапшырган җирле үзидарә органының сайланулы вазыйфаи затына, шулай ук
хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре,
чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында
белешмәләр биргән депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы
әгъзасына, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына, әгәр бу
белешмәләрне бозу җитди булмаса, түбәндәге җаваплылык чаралары
кулланылырга мөмкин:
1) кисәтү;
2) депутатны, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын муниципаль
берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында
вазыйфадан азат итү, аның вәкаләтләре вакыты беткәнче, муниципаль
берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында
вазыйфа биләүдән мәхрүм итү.;
3) даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан азат итү, аның
вәкаләтләре вакыты беткәнчегә кадәр даими нигездә вәкаләтләрен гамәлгә
ашыру хокукыннан мәхрүм итү.;

4) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең
сайланулы органында аның вәкаләтләре срогы тәмамланганчы вазыйфаларны
биләүне тыю;;
5) вәкаләтләр срогы тәмамланганчы даими нигездә вәкаләтләрен үтәүне
тыю.";
25) 26 статьяның 7 пунктының 1 пунктчасы "бакчачылык, яшелчәчелек,
дача кулланучылар кооперативлары" сүзләрен төшереп калдырырга.;
26) 81 статьяның 3 пунктын үз көчен югалткан дип танырга;
27) 7 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә::
алкоголь, наркотик яки башка токсик исерек хәлдә булган затларга ярдәм
күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру.
28) өстәргә статьясына 11.1 түбәндәге эчтәлекле:
Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау һәм җайга салу " 11.1 Статья»
1. Мәнфәгатьләр конфликты дигәндә, биләгән вазыйфаны биләүче затның
мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау һәм җайга салу буенча чаралар күрү
бурычын күздә тоткан яисә аның вазыйфаи (хезмәт) бурычларын тиешенчә,
объектив һәм гадел үтәвенә (вәкаләтләрне гамәлгә ашыруга) йогынты ясый
торган яисә йогынты ясый торган вазгыять аңлашыла.
1.1 Шәхси кызыксыну дигәндә акча, башка мөлкәт, шул исәптән мөлкәти
хокуклар, мөлкәти характердагы хезмәт күрсәтүләр, башкарылган эшләр
нәтиҗәләре яки берәр төрле файда (өстенлек) алу мөмкинлеге, вазыйфаи зат
һәм (яисә) аның белән якын туганлыкта яисә аның белән якын мөнәсәбәттә
торучы затлар (ата-аналар, ир белән хатын, балалар, туганнар, апа-энеләр, апасеңелләр, ата-аналар, балалар һәм ир белән хатынның балалары), гражданнар
яки оешмалар, алар белән вазыйфаи зат һәм (яисә) алар белән якын туганлыкта
яисә үзлектә торучы затлар (алга таба - мөлкәти, корпоратив яисә башка якын
мөнәсәбәтләр) белән бәйле затлар (алга таба - вазыйфаи затның шәхси
кызыксынуы белән бәйле затлар) аңлашыла.
2. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының җирле үзидарә
органы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе коррупциягә каршы
тору турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендә мәнфәгатьләр
конфликты барлыкка килү турында хәбәр итәргә, шулай ук мәнфәгатьләр
конфликтын булдырмау яисә җайга салу чараларын күрергә тиеш.
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының җирле үзидарә
органы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе эш бирүчегә (яллаучы
вәкиленә) хезмәт бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә
торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү
турында хәбәр итәргә тиеш. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районының җирле үзидарә органына буйсынган оешма (учреждение)
җитәкчесенең хәбәр итү тәртибе Татарстан Республикасы муниципаль
берәмлегенең вәкиллекле органы тарафыннан билгеләнә.
3. Якларның хокуклары һәм бурычлары:
3.1. Эшче түбәндәгеләргә бурычлы:
- мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килүнең теләсә нинди мөмкинлеген
булдырмау чараларын күрергә;

- эш бирүчегә, үзенә мәгълүм булу белән, аның барлыкка килгән
мәнфәгатьләр конфликты яисә барлыкка килү мөмкинлеге турында язма
формада хәбәр итәргә.
3.2 Эш бирүче түбәндәгеләргә бурычлы:
- Мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яки җайга салу чараларын күрергә,
әгәр аңа хезмәткәрнең мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яисә
китерергә мөмкин шәхси кызыксынуы барлыкка килү турында билгеле булса.
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Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Советының
«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы "муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү” карары проекты
буенча гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм гражданнарның аның
турында фикер алышуда катнашу тәртибе
1. «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Уставына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Советы карары проекты буенча тәкъдимнәр Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы советына түбәндәге адрес буенча
язма рәвештә кертелә: 422610, Татарстан Республикасы, Лаеш районы, Лаеш
районы, Лаеш шәһәре, Первомайская ур., 39 й..
Тәкъдимнәр эш көннәрендә 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр басылып
чыккан (халыкка җиткерелгән) көннән бер ай эчендә кабул ителә.
2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар ТР, Лаеш районы, Лаеш
шәһәре, Первомайская ур., 39 йорт адресы буенча яки почта аша («Устав
турында фикер алышу»дигән конвертта тамгасы белән) тапшырыла.
Гаризалар гавами тыңлаулар үткәрү датасына кадәр 7 көннән дә соңга
калмыйча эш көннәрендә 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул ителә.
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ СОВЕТЫНЫҢ «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЛАЕШ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ «МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ
УСТАВЫНА ҮЗГӘРЕШЛӘР ҺӘМ ӨСТӘМӘЛӘР КЕРТҮ ТУРЫНДА»
ГЫ КАРАРЫ ПРОЕКТЫ БУЕНЧА АЧЫК ТЫҢЛАУЛАР ҮТКӘРҮ
ҺӘМ ГРАЖДАННАРНЫҢ АНЫҢ ТУРЫНДА ФИКЕР АЛЫШУЛАРДА
КАТНАШУЫ ТӘРТИБЕ
1. «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Советының (алга таба гавами
тыңлаулар) карары проекты буенча гавами тыңлаулар «Россия
Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28
статьясы нигезендә уздырыла.
2. Гавами тыңлауларда җирле үзидарә органнары һәм аларның
вәкилләре, җәмәгатьчелек вәкилләре, гавами тыңлаулар экспертлары, гавами
тыңлаулар үткәрү буенча оештыру комитеты әгъзалары, Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районында яшәүчеләр һәм гражданнар
катнаша.
3. Катнашучыларны теркәү гавами тыңлаулар башланганчы 30 минут
алдан башлана.
4. Гавами тыңлауларда рәислек итүче булып оештыру комитеты рәисе
тора.
5. Халык тыңлаулары утырышта катнашучыларга фикер алышына
торган мәсьәләнең асылы, тыңлаулар уздыру тәртибе турында хәбәр итә
торган рәиснең кереш сүзе белән ачыла.
6. Оештыру комитеты секретаре гавами тыңлаулар протоколын алып
бара.
7. Төп доклад белән район Советы депутаты чыгыш ясый.
8. Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашучылар гариза
бирү вакытына бәйле рәвештә чиратлылык тәртибендә үз тәкъдимнәрен
аргументацияләү өчен чакырыла.
9. Гавами тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан
артык дәвам итәргә тиеш түгел.
10. Гавами тыңлауларда катнашучылар утырыш тәмамланганнан соң
чыгыш ясаучыларга председатель рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы.
11. Гавами тыңлауларда катнашучылар гавами тыңлаулар барышына
тыкшынырга,
аларны туктатырга һәм аларны үткәрүгә комачауларга
хокуклы түгел.

12. Гавами тыңлаулар уздырганда тәртип саклау гавами тыңлауларда
катнашу өчен мәҗбүри шарт булып тора.
13. Халык алдында тыңлаулар уздыру тәртибен бозган очракта, рәис
аларны утырыш залыннан алып ташлауны таләп итәргә хокуклы.
14. гавами тыңлауларда катнашучыларның барлык искәрмәләре һәм
тәкъдимнәре оештыру комитеты секретарена язма рәвештә тапшырыла һәм
гавами тыңлаулар беркетмәсенә кушып бирелә. Гавами тыңлаулар
беркетмәсенә рәислек итүче һәм сәркатип имза сала.
15. Гавами тыңлаулар беркетмәсе нигезендә гавами тыңлаулар
нәтиҗәләре турында бәяләмә төзелә
16. Гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә халыкка игълан
ителергә тиеш.
17. Гавами тыңлаулар уздыруны оештыру һәм матди-техник тәэмин
итү оештыру комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла.
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