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«Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28
июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы, һәм Татарстан
Республикасы «Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
Уставын гамәлдәге законнарга туры китерү максатында
Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Советы
КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Советының
2018 елның 29 июнендәге 6-27 номерлы карары белән кабул ителгән
«Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге Уставына кушымта нигезендә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә.
2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвенә
җибәрергә.
3. Әлеге Карарны, дәүләт теркәве узганнан соң, Мамадыш муниципаль
районының mamadysh.tatarstan.ru рәсми сайтында урнаштыру юлы белән
бастырып чыгарырга.
4. Әлеге карар «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның
гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль законның 44 статьясындагы 8 өлеше, «Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
Уставының 90 статьясының 2 өлеше нигезләмәләрен исәпкә алып рәсми
басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны регламент, законлылык,
хокук тәртибе һәм депутат этикасы буенча муниципаль район Советының
даими комиссиясенә йөкләргә.
Район башлыгы,
муниципаль район
Советы рәисе
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Мамадыш муниципаль район
Советы карарына 1 нче кушымта
( А 2021 ел; №

«Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге Уставына кертелә торган үзгәрешләр
1. 1 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Муниципаль берәмлекнең рәсми исеме - «Татарстан Республикасы
«Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берәмлеге (алга таба текстта Район), кыскартылган исеме - «Мамадыш муниципаль районы».;
2. 3 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Рәсми символларны тасвирлау, алардан файдалану тәртибе Татарстан
Республикасының «Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
Советы раслаган флагы, гербы һәм Район гимны турындагы нигезләмәләр
белән билгеләнә.»;
3. 6 статьяның 1 өлешендәге 5 пунктында «җирле әһәмияттәге автомобиль
юлларының сакланышыннан» сүзләрен «автомобиль транспортында, шәһәр
җир өсте электр транспортында һәм юл хуҗалыгында» сүзләренә
алмаштырырга;
4. 6 статьяның 1 өлешендәге 28 пунктында «файдалану һәм аны саклау»
сүзләрен «саклау һәм алардан файдалану» сүзләренә алмаштырырга;
5. 6 статьяның 1 өлешендәге 40 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«40) федераль закон нигезендә Комплекслы кадастр эшләрен башкаруны
оештыру һәм территориянең карта-планын раслау.»;
6. 6 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2) җылылык белән тәэмин итү объектларын төзү, реконструкцияләү
һәм (яисә) модернизацияләү буенча бердәм җылылык белән тәэмин итүче
оешма тарафыннан йөкләмәләр үтәлеше буенча муниципаль контрольне
гамәлгә ашыру;»;
7. 6 статьяның 2 өлешендәге 3 пунктында «җирле әһәмияттәге автомобиль
юлларын саклап калган өчен» сүзләрен «автомобиль транспортында, шәһәр
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8. 6 статьяның 2 өлешендәге 15 пунктында «файдалану һәм аны саклау»
сүзләрен «саклау һәм алардан файдалану» сүзләренә алмаштырырга;»;
9. 16 статьяның 10, 11 пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«10. Ачык тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе Район Уставы һәм
авыл җирлеге Советының норматив хокукый актлары белән билгеләнә һәм
халык тыңлауларын үткәрү вакыты һәм урыны турында район халкына алдан
хәбәр итүне, муниципаль хокукый акт проекты белән, шул исәптән, аны
Мамадыш
муниципаль
районының
«Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә http://mamadysh.tatarstan.ru адресы буенча
урнаштыру юлы белән алдан ук таныштыруны, район халкы тарафыннан
фикер алышуга чыгарылган муниципаль хокукый акт проекты буенча үз
искәрмәләрен һәм тәкъдимнәрен, шул исәптән рәсми сайт аша, җирлек
халкының җәмәгать тыңлауларында катнашуын тәэмин итә торган башка
чаралар, кабул ителгән карарларның дәлилләнгән нигезләнүен дә кертеп,
җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләрен бастырып чыгаруны (халыкка
җиткерүне), шул исәптән аларны рәсми сайтка урнаштыру юлы белән бирүне
күздә тотарга тиеш.
Район Уставы һәм (яисә) Район Советының норматив хокукый актлары
белән әлеге өлешнең беренче абзацында күрсәтелгән материалларны һәм
мәгълүматны урнаштыру, район кешеләренең муниципаль хокукый акт
проекты буенча үз кисәтүләрен һәм тәкъдимнәрен тәкъдим итү мөмкинлеген
тәэмин итү, шулай ук рәсми сайтның мондый максатларда мәҗбүри
файдалану таләпләрен үтәп, халык алдында тыңлауларда катнашу өчен
«Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы» федераль
дәүләт мәгълүмат системасы файдаланылырга мөмкин, аны куллану тәртибе
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
11. Генераль планнар проектлары, җирдән файдалану һәм төзелеш алып
бару кагыйдәләре проектларына, территорияне планлаштыру проектларына,
территорияне ызанлау кагыйдәләренә, территорияләрне төзекләндерү
кагыйдәләренә, проектларына күрсәтелгән расланган документларның
берсенә, җир кишәрлегеннән яисә капиталь төзелеш объектыннан
файдалануның рөхсәт ителгән төренә, рөхсәт бирү турындагы карарларның
проектларына,
капиталь
төзелеш
объектларын
төзүнең,
реконструкцияләүнең иң чик параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү
турындагы карарларның проектларына, җир кишәрлекләреннән һәм капиталь
төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның бер төрен һәм

объектларны капиталь төзелеш объектларыннан башка төргә үзгәртү
мәсьәләләре буенча, җирдән файдалану һәм төзелеш алып баруның
расланган кагыйдәләре булмаганда ачык тыңлаулар яисә иҗтимагый фикер
алышулар шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар нигезендә
үткәрелә.»;
10. 35 статьяның 1 өлешендәге 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«-Россия Федерациясе гражданлыгын яисә чит ил гражданына җирле
үзидарә органнарына сайлану хокукын бирә торган Россия Федерациясенең
халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданлыгын туктаткан, чит ил
гражданына Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе нигезендә җирле
үзидарә органнарына сайланырга хокук бирә торган, яисә Россия
Федерациясе гражданына чит ил территориясендә даими яшәү хокукын
раслаучы башка документ булган, чит ил гражданлыгы (подданный) булган,
яшәүгә рөхсәткә ия булган очракта, әгәр Россия Федерациясенең халыкара
шартнамәсе нигезендә башкасы каралмаган булса;»;
11. 44 статьяның 1 өлешендәге 4 пунктының 3 абзацында «җирле
әһәмияттәге автомобиль юлларын саклап калган өчен» сүзләрен «автомобиль
транспортында, шәһәр җир өсте электр транспортында һәм юл
хуҗалыгында» сүзләренә алмаштырырга.
12. 44 статьяның 1 өлешендәге 9 пунктының 3 абзацын түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«4.1) җылылык белән тәэмин итү объектларын төзү, реконструкцияләү һәм
(яисә) модернизацияләү буенча бердәм җылылык белән тәэмин итүче оешма
тарафыннан йөкләмәләр үтәлеше буенча муниципаль контрольне гамәлгә
ашыру;»;

13. 44 статьяның 1 өлешендәге 9 пунктының 4 абзацында «җирле
әһәмияттәге автомобиль юлларын саклап калган өчен» сүзләрен «автомобиль
транспортында, шәһәр җир өсте электр транспортында һәм юл
хуҗалыгында» сүзләренә алмаштырырга;»;
14. 44 статьяның 1 өлешендәге 3 пунктының 10 абзацында «файдалану һәм
аны саклау» сүзләрен «саклау һәм алардан файдалану» сүзләренә
алмаштырырга»;
15. 44 статьяның 1 өлешендәге 9 пунктының 17 абзацында «файдалану һәм
аны саклау» сүзләрен «саклау һәм алардан файдалану» сүзләренә
алмаштырырга»;

16. 44 статьяның 4 өлешендәге 9 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Муниципаль контроль төрләрен оештыру һәм гамәлгә ашыру «Россия
Федерациясендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль
турында» 2020 елның 31 июлендәге 248-ФЗ номерлы Федераль закон белән
җайга салына.»;
17. 46 статьяга түбәндәге редакциядәге 6 пункт өстәргә:
«6. Район Башкарма комитетының контракт нигезендә үз вәкаләтләрен
гамәлгә ашыручы җитәкчесе:
1) Район Советы контролендә тора һәм аның каршында хисап тота;
2) Район советына район Башкарма комитетының эшчәнлеге һәм үз
эшчәнлеге нәтиҗәләре турында, шул исәптән Район Советы куйган
мәсьәләләрне хәл итү турында еллык отчетлар тапшыруны тәэмин итә;
3) җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне һәм җирле үзидарә органнарына
федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән
тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен хәл итү буенча районның
башкарма комитеты тарафыннан вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны тәэмин итә;
4) чит ил гражданинына җирле үзидарә органнарына сайланырга хокук
биргән Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнаша торган чит ил
гражданлыгы яки Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә җирле үзидарә органнарына
сайлану хокукы булган чит ил гражданинының яки Россия Федерациясе
гражданинының чит ил территориясендә даими яшәүгә хокукын раслый
торган документ яки яшәүгә хокук алу яисә чит ил гражданлыгы алу
турында аңа бу хакта мәгьлүм булган көндә, әмма Россия Федерациясе
гражданлыгы яки чит ил гражданлыгы туктатылган яисә чит ил
гражданлыгы алынган яисә яшәүгә хокук алынган яки әлеге пунктта
каралган башка документ алынган көннән алып биш эш көненнән дә соң
Район Башлыгына бу турыда язма рәвештә хәбәр итәргә тиеш.»;
18. 49 статьяның 1 өлешендәге 9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«9) чит ил гражданинына җирле үзидарә органнарына сайланырга хокук
биргән Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнаша торган чит ил
гражданлыгы яки Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә җирле үзидарә органнарына
сайлану хокукы булган чит ил гражданинының яки Россия Федерациясе
гражданинының чит ил территориясендә даими яшәүгә хокукын раслый
торган башка документ яки яшәүгә хокук яисә чит ил гражданлыгы булу

(Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе белән башкасы каралмаган
очракта);».

