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районы»
Уставына үзгәрешләр кертү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44
статьясы,«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28
июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 статьясы,
«Янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә эшчәнлекне камилләштерү өлешендә Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 22
декабрендәге 454-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә «Россия Федерациясенең
аерым закон актларына алкоголь, наркотик яки башка токсик исерек хәлдә булган
затларга ярдәм күрсәтү өлешендә үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 29
декабрендәге 464-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясе Бюджет
кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү
турында» 2020 елның 31 июлендәге 263-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003
елның 6 мартындагы 131-ФЗ номерлы Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында»
2020 елның 20 июлендәге 236-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
Уставының 88, 89, 90 статьялары нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районы Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ:
1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге Уставына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) 6 статьяның 1.1 пунктының 6 абзацында «алты ай» сүзләрен «бер ел»
сүзләренә алмаштырырга:
2) 7 статьяның 1 өлешендә:
а) түбәндәге эчтәлекле 7.1 пункт өстәргә:
«7.1) муниципаль районнар чикләрендә шәһәр һәм авыл торак пунктлары
чикләрендә беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү;»;
б) 15 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«15) муниципаль районны территориаль планлаштыру схемасын раслау, Кама
Тамагы районын
территориаль планлаштыру схемасы нигезендә әзерләнгән

территорияне планлаштыру документларын раслау, Татарстан Республикасы Кама
Тамагы районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасын алып бару, муниципаль
ихтыяҗлар өчен Кама Тамагы районы чикләрендә җир кишәрлекләрен резервлау
һәм алу, индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының
планлаштырыла торган параметрлары турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән
индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының җир кишәрлегендә
индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты объектын урнаштыруның
билгеләнгән параметрлары һәм рөхсәт ителмәве турында хәбәр җибәрү,
индивидуаль торак объектының яисә бакча йортының планлаштырыла торган
параметрлары турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән белешмәләрнең җир кишәрлегендә
урнашуга туры килмәве хакында хәбәр җибәрү, шәхси торак төзелеше яисә бакча
йорты төзелгән яисә реконструкцияләнгән объектның тиешле авылара
территорияләрдә урнашкан җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше
объектларын яисә бакча йортларын төзегәндә яисә реконструкцияләгәндә шәһәр
төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килүе яисә туры
килмәве турында хәбәрнамәне Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә
авылара территориядә урнашкан рөхсәтсез корылманы җимерү турында, авылара
территориядә урнашкан рөхсәтсез корылманы сүтү турындагы карарны яисә
билгеләнгән таләпләргә туры китерү, максатчан билгеләнеше буенча
файдаланылмый торган җир кишәрлеген тартып алу турындагы карарны Россия
Федерациясе гражданлык законнары нигезендә кабул итү
яисә авылара
территориядә урнашкан Россия Федерациясе законнарын бозып кулланыла торган
һәм авылара территориядә урнашкан ирекле корылманы сүтү яисә аны Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда билгеләнгән
таләпләргә туры китерү, авылара территориядә урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр
төзелеше планын бирү;
в) 35 пунктта «Дәүләт күчемсез мөлкәт кадастры турында» сүзләрен «Кадастр
эшчәнлеге турында» сүзләренә алмаштырырга;
2) 7 статьяның 1 өлешендә:
а) 9 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«9)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 бирү, төзелешкә рөхсәтләр бирү (Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда каралган
очраклардан тыш), җирлек территориясендә урнашкан капиталь төзелеш
объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда объектларны файдалануга тапшыруга
рөхсәтләр бирү., җирлекләрнең шәһәр төзелеше проектлауның җирле
нормативларын раслау, җирләрне резервлау һәм җир кишәрлекләрен муниципаль
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ихтыяҗлар өчен алу, җирлек чикләрендә муниципаль җир контролен гамәлгә
ашыру, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда
биналарны, корылмаларны карау һәм мондый тикшерүләр барышында ачыкланган
бозуларны бетерү турында рекомендацияләр бирү, индивидуаль торак төзелеше
объектын яки бакча йортын төзү яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә
күрсәтелгән хәбәрнамәнең индивидуаль торак төзелеше объекты параметрларының
туры килүе турында хәбәрнамәне юллау яки бакча йорты параметрларының
билгеләнгән параметрларга туры килмәве һәм (яки) җир кишәрлегендә индивидуаль
торак төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыруның рөхсәт ителмәве
турында хәбәрнамәне, индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты
параметрларының билгеләнгән параметрларга туры килмәве һәм (яисә) индивидуаль
торак төзелеше объектын яки бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштырырга
ярамавы турында хәбәрнамәләрне, шәхси торак төзелеше яисә бакча йортының
төзелгән яки үзгәртеп корылган объектының яисә авыл җирлекләре
территорияләрендә урнашкан җир кишәрлекләрендә шәһәр төзелеше эшчәнлеге
турындагы законнар таләпләренә туры килүе яисә туры килмәве турында
хәбәрнамәләр, Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә максатчан
билгеләнеше буенча кулланылмаган яисә Россия Федерациясе законнарын бозып
файдаланыла торган җир кишәрлеген алу турында Карар кабул итү, Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда үз белдеге белән
төзелгән корылманы сүтүне яисә аны билгеләнгән таләпләргә туры китерүне гамәлгә
ашыру;»;
б) 21 пунктта «Дәүләт күчемсез мөлкәт кадастры турында» сүзләрен «Кадастр
эшчәнлеге турында» сүзләренә алмаштырырга;
в) түбәндәге эчтәлекле 22 пункт өстәргә:
«22) җирле әһәмияттәге автомобиль юлларында машина кую урыннарын
(парковка урыннарын) төзүне һәм аларның эшчәнлеген тәэмин итүне кертеп, юл
хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, җирлекнең торак пунктлары чикләрендә җирле
әһәмияттәге автомобиль юлларының сакланышын муниципаль тикшереп торуны
гамәлгә ашыру, юл хәрәкәтен оештыру, шулай ук автомобиль юлларыннан
файдалану һәм юл эшчәнлеген гамәлгә ашыру өлкәсендә Россия Федерациясе
законнары нигезендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру;
3) 7.1 статьяның 1 өлешенә түбәндәге эчтәлекле 16, 17 һәм 18 пунктлар
өстәргә:
«16) алкоголь, наркотик яисә башка токсик исерек хәлдә булган затларга
ярдәм күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру;
«17) участок уполномоченные вазыйфасын биләүче хезмәткәргә һәм аның
гаилә әгъзаларына күрсәтелгән вазыйфа хезмәткәре биләгән чорга торак урыны
бирү.»;
«18) муниципаль янгын сагын булдыру.»;
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4) 7.1 статьяның 2 өлешендә «Россия Федерациясе субъектлары» сүзләрен
«Татарстан Республикасы» сүзләренә алмаштырырга;
5) 10 статьяга түбәндәге эчтәлекле 3.1 пункт өстәргә:
«3.1) инициатив проектлар»;
6) түбәндәге эчтәлекле 13.1 статья өстәргә:
«13.1 статья. Инициатив проектлар
1. Район халкы яисә аның өлеше өчен өстенлекле әһәмияткә ия чараларны
гамәлгә ашыру максатларында җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне яисә җирле үзидарә
органнарына бирелгән башка мәсьәләләрне хәл итү хокукы белән район Башкарма
комитетына инициатив проект кертелергә мөмкин. Инициатив проектлар гамәлгә
ашырыла ала торган Район территориясенең бер өлешен билгеләү тәртибе Район
Советы карары белән билгеләнә.
2. Инициатив проектны кертү инициативасы белән уналты яшькә җиткән һәм
район территориясендә яшәүче кимендә ун граждан булган инициатив төркем (алга
таба - проект инициаторлары) чыгыш ясарга хокуклы. Инициатив төркемнең
минималь саны Район Советы карары белән киметелергә мөмкин. Проект
инициаторы булу хокукы Район Советы карары нигезендә шулай ук район
территориясендә эшчәнлек алып баручы башка затларга да бирелергә мөмкин.
3. Инициатив проектта түбәндәге белешмәләр булырга тиеш:
1) район халкы яисә аның өлеше өчен өстенлекле әһәмияткә ия проблеманы
тасвирлау;
2) күрсәтелгән проблеманы хәл итү буенча тәкъдимнәрне нигезләү;
3) инициатив проектны гамәлгә ашыруның көтелгән нәтиҗәсен (көтелгән
нәтиҗәләрен) тасвирлау;
4) инициатив проектны гамәлгә ашыруга кирәкле чыгымнарның алдан
исәпләве;
5) инициатив проектны гамәлгә ашыруның планлаштырыла торган сроклары;
6) әлеге проектны гамәлгә ашыруда кызыксынучы затларның планлаштырыла
торган (мөмкин булган) финанс, мөлкәт һәм (яисә) хезмәт катнашуы турында
белешмәләр;
7) инициатив түләүләрнең планлаштырылган күләменнән тыш, әлеге
акчаларны инициатив проектны гамәлгә ашыруга куллану күздә тотылган очракта,
җирле бюджет акчалары күләменә күрсәтү;
8) Район территориясенә яисә аның чикләрендә инициатив проект гамәлгә
ашырылачак өлешен Район Советы карары белән билгеләнгән тәртип нигезендә
күрсәтү;
9) Район Советы карарында каралган башка белешмәләр.
4. Инициатив проект аны Районның башкарма комитетына керткәнче
гражданнар җыенында, җыелышында яисә конференциясендә, шул исәптән
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территориаль иҗтимагый үзидарәне гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча гражданнар
җыелышында яисә конференциясендә, инициатив проект турында фикер алышу,
аның район халкы мәнфәгатьләренә туры килүен билгеләү, инициатив проектны
гамәлгә ашыруның максатка ярашлылыгын билгеләү, шулай ук инициатив проектка
ярдәм
итү
турында
гражданнарның
җыенында,
җыелышында
яисә
конференциясендә каралырга тиеш. Шул ук вакытта бер җыенда, бер җыелышта яки
гражданнарның бер конференциясендә берничә инициативалы проект каралырга
мөмкин.
Район Советы карары белән шулай ук гражданнарны сораштыру, имзаларын
җыю юлы белән инициатив проектка ярдәм итү мәсьәләсе буенча гражданнарның
фикерләрен ачыклау мөмкинлеге карала.
Инициатив проектны гамәлгә керткәндә проектның инициаторлары Районның
башкарма комитетына гражданнар җыены, җыелышы яисә конференциясенең
беркетмәсен, гражданнардан сораштыру нәтиҗәләрен һәм (яисә) имзалар
кәгазьләрен куялар, алар инициатив проектка Район кешеләренең яисә аның бер
өлешенең ярдәм итүен раслый.
5. Инициатив проектны Районның башкарма комитетына кертү турындагы
мәгълүмат инициатив проект район башкарма комитетына кертелгән көннән алып
өч эш көне эчендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының
рәсми сайтында (https://kamskoye.tatarstan.ru/) бастырып чыгарылырга (халыкка
игълан ителергә) һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районының
рәсми
сайтында
урнаштырылырга
тиеш
(https://kamskoyeustye.tatarstan.ru/) шулай ук проектның инициаторлары турында белешмәләр
булырга тиеш. Бер үк вакытта гражданнар район башкарма комитетына үзләренең
тәкъдимнәрен һәм тәкъдимнәрен тәкъдим итү мөмкинлеге турында, аларны тәкъдим
итү срогын күрсәтеп, алдан хәбәр ителә. Үз искәрмәләрен һәм тәкъдимнәрен уналты
яшькә җиткән район халкы җибәрергә хокуклы.
6. Инициатив проект кертелгән көннән алып 30 көн эчендә Районның
башкарма комитеты тарафыннан һичшиксез каралырга тиеш. Районның башкарма
комитеты инициатив проектны карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсен кабул итә:
1) инициатив проектны хупларга һәм аның өстендә эшне җирле бюджет
турындагы карар белән каралган бюджет ассигнованиеләре чикләрендә җирле
бюджет проектын төзү һәм карау тәртибенә (җирле бюджет турындагы карарга
үзгәрешләр кертү) ярашлы максатларга һәм (яисә) тиешле максатларга һәм (яисә)
тәртиптә дәвам итәргә;
2) инициатив проектны хуплаудан баш тартырга һәм инициатив проектны
хуплаудан баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, аны проект инициаторларына кире
кайтарырга.
7. Районның башкарма комитеты түбәндәге очракларның берсендә инициатив
проектны хуплаудан баш тарту турында карар кабул итә:
1) инициатив проектны кертүнең һәм аны карауның билгеләнгән тәртибен
үтәмәү;
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2) инициатив проектның Россия Федерациясенең федераль законнары һәм
башка норматив хокукый актлары таләпләренә, Татарстан Республикасы
законнарына һәм башка норматив хокукый актларына, әлеге Уставка туры килмәве;
3) җирле үзидарә органнарының кирәкле вәкаләтләре һәм хокуклары
булмаганлыктан, инициатив проектны гамәлгә ашыру мөмкинлеге булмау;
4) инициатив түләүләре барлыкка килмәгән инициатив проектны гамәлгә
ашыру өчен кирәкле чаралар күләмендә җирле бюджет акчалары булмау;
5) инициатив проектта тасвирланган проблеманы нәтиҗәлерәк хәл итү
мөмкинлеге булу;
6) инициатив проектны конкурс сайлавын узмаган дип тану.
8. Районның башкарма комитеты әлеге статьяның 7 өлешендәге 5 пунктында
каралган очракта проект инициаторларына бергәләп инициатив проектны эшләп
бетерергә тәкъдим итәргә, шулай ук аны башка муниципаль берәмлекнең җирле
үзидарә органы яисә дәүләт органы карамагына аларның компетенцияләре
нигезендә тәкъдим итәргә тиеш.
9. Инициатив проектларны күрсәтү, кертү, тикшерү, карау, шулай ук аларны
конкурс нигезендә сайлап алуны үткәрү тәртибе Район Советы тарафыннан
билгеләнә.
10. Районның башкарма комитетына берничә инициативалы проект кертелгән
очракта, шул исәптән эчтәлеге буенча шундый ук өстенлекле проблемаларны
тасвирлап, Районның башкарма комитеты конкурс нигезендә сайлап алуны оештыра
һәм бу хакта проектның инициаторларына хәбәр итә.
11. Инициатив проектларны конкурс нигезендә сайлап алуны үткәрү
коллегиаль органга (комиссиягә) йөкләнә, аны формалаштыру һәм эшчәнлек
тәртибе Район Советы карары белән билгеләнә. Коллегия органның (комиссиянең)
составы Районның башкарма комитеты тарафыннан төзелә. Бу чакта коллегиаль
орган (комиссия) әгъзаларының гомуми санының яртысы Район Советы
тәкъдимнәре нигезендә билгеләнергә тиеш. Проектның инициаторларына һәм
аларның вәкилләренә конкурс нигезендә сайлап алуны уздырганда коллегиаль орган
(комиссия) тарафыннан инициатив проектларны карауда катнашу һәм алар буенча
үз позицияләрен бәян итү мөмкинлеге тәэмин ителергә тиеш.
12. Проектның инициаторлары, Район территориясендә гражданнар җыены,
җыелышы яисә конференциясе тарафыннан вәкаләтләр бирелгән вәкаләтле башка
гражданнар, шулай ук Россия Федерациясе законнары белән билгеләнә торган
башка затлар инициатив проектны Россия Федерациясе законнарына каршы килми
торган рәвешләрдә гамәлгә ашыруны җәмәгать контролендә тотарга хокуклы.
13. Инициатив проектны Район башкарма комитеты тарафыннан карау
турында, инициатив проектны гамәлгә ашыруның барышы турында, шул исәптән
акчаларны куллану турында, аны гамәлгә ашыруда кызыксынучы затларның
мөлкәти һәм (яисә) хезмәт катнашуы турында мәгълүмат Татарстан Республикасы
Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарылырга
(халыкка
җиткерелергә)
һәм
урнаштырылырга
тиеш
(https://kamskoyeustye.tatarstan.ru/) “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә. Инициатив
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проектны гамәлгә ашыру йомгаклары турында районның Башкарма комитеты
хисабы инициатив проектны гамәлгә ашыру тәмамланган көннән алып 30 календарь
көн эчендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми
сайтында (https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/) бастырып чыгарылырга (халыкка
җиткерелергә) һәм урнаштырылырга тиеш.»;
7) 14 статьяда
а) 9 пунктка түбәндәге эчтәлекле 7 пунктча өстәргә:
«7) инициатив проект турында фикер алышу һәм аны хуплау турындагы
мәсьәлә буенча карар кабул итү.»;
б) түбәндәге эчтәлекле 9.1 өлеш өстәргә:
«9.1. Территориаль иҗтимагый үзидарә органнары проект инициаторлары
буларак инициатив проектны тәкъдим итәргә мөмкин.»;
8) 16 статьяда:
а) 1 өлештә «һәм Район җирле үзидарәсенең вазыйфаи затлары,» сүзләреннән
соң «инициатив проектларны кертү һәм аларны карау мәсьәләләре турында,»
сүзләрен өстәргә;
б) 2 өлешкә түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«Инициатив проектлар кертү һәм аларны карау мәсьәләләре буенча
гражданнар җыелышында уналты яшькә җиткән тиешле территориядә яшәүчеләр
катнашырга хокуклы. Инициатив проектларны кертү мәсьәләләрен карау һәм
тикшерү максатларында гражданнар җыелышын билгеләү һәм үткәрү тәртибе Район
Советының норматив хокукый акты белән билгеләнә.»;
9) 18 статьяда:
а) 2 өлешкә түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә:
«Инициатив проектка ярдәм итү турында гражданнарның фикерен ачыклау
мәсьәләсе буенча гражданнардан сорашып белешүдә район халкы яисә аның
өлешендә яшәүчеләр катнашырга хокуклы, аларда уналты яшькә җиткән инициатив
проектны гамәлгә ашыру тәкъдим ителә.»;
б) 3 өлешкә түбәндәге эчтәлекле 3 пункт өстәргә:
«3) муниципаль берәмлектә яшәүчеләрнең яисә аның, уналты яшькә җиткән
инициатив проектны гамәлгә ашыру тәкъдим ителә торган өлешендәге кешеләрнең
әлеге инициатив проектка ярдәм итү турында гражданнарның фикерен ачыклау
өчен.»;
в) 5 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
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«5. Гражданнардан сорашып белешүне билгеләү турындагы карар
«муниципаль берәмлек органы» тарафыннан кабул ителә. Гражданнардан сорашып
белешү уздыру өчен районның рәсми сайты (https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/)
“Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә кулланылырга мөмкин.
Гражданнардан сорашып белешүне билгеләү турында «муниципаль берәмлек
органы» карарында түбәндәгеләр билгеләнә:
1) сорашып белешүне уздыру датасы һәм сроклары;
2) сораштыру уздырганда тәкъдим ителә торган (тәкъдим ителә торган)
сорауны (сорауларны) формулировкалау;
3) сораштыру үткәрү методикасы;
4) сораштыру кәгазенең формасы;
1) сорашып белешүне уздыру датасы һәм сроклары;
2) сораштыру уздырганда тәкъдим ителә торган (тәкъдим ителә торган)
сорауны (сорауларны) формулировкалау;
3) сораштыру үткәрү методикасы;
4) сораштыру кәгазенең формасы;
5) сораштыруда катнашучы муниципаль берәмлек халкының минималь саны;
Районның рәсми сайтыннан (https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/) “Интернет”
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә гражданнардан сораштыру үткәрелгән
очракта, сораштыруда катнашучыларны идентификацияләү тәртибе.”;
г) 7 өлешнең 1 пунктына «яисә муниципаль берәмлек халкын» сүзләрен
өстәргә;
Район бюджеты акчалары исәбеннән - җирле үзидарә органнары инициативасы
буенча сораштыру уздырганда; "яисә муниципаль берәмлек халкы";
10) 26 статьяның 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
6. Даими нигездә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы депутат, җирле үзидарәнең
сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты
түбәндәгеләргә хокуклы түгел:
1) эшмәкәрлек
шөгыльләнергә;

эшчәнлеге

белән

шәхсән

яки

ышанычлы

затлар

аша

2) коммерция яисә коммерциягә карамаган оешма белән идарә итүдә катнашу,
түбәндәге очраклардан тыш:
а) сәяси партия идарәсендә, һөнәри берлек органында, шул исәптән җирле
үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан түләүсез
нигездә катнашу, җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлек сайлау
комиссиясе аппаратында төзелгән съездда (конференциядә) яисә гомуми
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җыелышында, торак, торак төзелеше, гараж кооперативларында, күчемсез мөлкәт
милекчеләре ширкәтендә катнашу;
б) Россия Федерациясе субъекты дәүләт
хакимиятенең югары органы җитәкчесенә (сәяси партия идарәсендә катнашудан
тыш, һөнәри берлек органында, шул исәптән сайлау органында төзелгән беренчел
профсоюз оешманың сайланулы органы, муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе
аппаратында катнашудан тыш, Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең
югары органы җитәкчесенә (югары вазыйфа) җитәкчесенә Россия Федерациясе
субъекты законында билгеләнгән тәртиптә дәүләт хакимияте органының югары
һөнәри белем бирү съездында (конференциясендә) яисә гомуми җыелышында,
торак-торак-төзелеш, торак-төзелеш кооперативларының, торак ширкәте ширкәте,
гараж милекчелегенең коммерциячелегендә түләүсез нигездә катнашу;

в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берәмлекләре советында,
муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә
органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тапшыру;
г) муниципаль берәмлекнең идарә органнарында һәм ревизия комиссиясендә
муниципаль берәмлекнең мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тапшыру, оешманы
гамәлгә куючы (катнашучы) муниципаль берәмлекнең муниципаль берәмлекнең
муниципаль берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючының вәкаләтләрен гамәлгә
ашыру тәртибен йә муниципаль милектәге акцияләр (устав капиталындагы өлешләр)
белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә;

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
3), укытучылар, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш, башка түләүле эшчәнлек
белән шөгыльләнү.
Шул ук вакытта укытучылар, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек бары тик чит
дәүләтләр, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы
булмаган затлар акчалары исәбеннән генә финанслана алмый, әгәр Россия
Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе законнарында
башкасы каралмаган булса;
4) идарә органнары, попечительләр һәм күзәтү советлары, чит ил коммерциячел
булмаган хөкүмәтнеке булмаган оешмалар һәм Россия Федерациясе
территориясендә аларның структур бүлекчәләре акчалары исәбеннән, әгәр Россия
Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе законнарында
башкасы каралмаган булса."
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11) 40 статьяның 1 өлешендәге 8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«8) Россия Федерациясе гражданлыгы йә чит ил гражданлыгы - Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданлыгы, аның
нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга хокуклы, чит
дәүләт гражданлыгы булу йә яшәүгә хокукны раслаучы бүтән документ яисә Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә җирле үзидарә органнарына
сайланырга хокуклы дигән чит ил гражданы йә Россия Федерациясе халыкара
шартнамәсе нигезендә Россия Федерациясе гражданы территориясендә даими яшәү
хокукын раслаучы чит ил гражданы булу хокукы, әгәр Россия Федерациясенең
халыкара шартнамәсендә башкасы каралмаган булса;»;
12) 44 статьяда:
а) 3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3) территориаль планлаштыру, җирдән һәм башка табигый ресурслардан
файдалану, әйләнә-тирә табигать мохитен саклау өлкәсендә:
- Районны территориаль планлаштыру документлары, районның башка шәһәр
төзелеше документлары проектларын эшли һәм аны район Советы раславына кертә
һәм гамәлгә ашыруны тәэмин итә;
- Район территориясендә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше эшчәнлеген
тәэмин итүнең мәгълүмат системаларын алып бара;
- Район муниципаль милкендәге җирләрдән рациональ файдалануны һәм
саклауны планлаштыра һәм оештыра;
- ул, шул исәптән сатып алу юлы белән дә, законнарда билгеләнгән тәртиптә,
Район территориясендә җир кишәрлекләре бирә һәм ала;
- халыкка экологик хәл турында хәбәр итә, табигатьтән файдалану турындагы
законнарны бозучы әйләнә-тирә мохиткә куркыныч тудыручы предприятиеләр,
учреждениеләр, оешмалар гамәлләре турында тиешле органнарга хәбәр итә;
- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча җирлекара характердагы чараларны
оештыра;
- коммуналь (көнкүреш) һәм сәнәгать калдыкларын утильләштерүне һәм
эшкәртүне оештыра;
- Район территориясендә, Район составына керүче авыл җирлекләре
территорияләрендә җирле әһәмияттәге дәвалау-савыктыру җирлекләрен һәм
курортларны үстерүне һәм саклауны тәэмин итә, шулай ук җирле әһәмияттәге
махсус сакланылучы табигать территорияләрен файдалану һәм саклау өлкәсендә
муниципаль контрольне гамәлгә ашыра;
- Россия Федерациясенең су законнарында билгеләнгән чикләрдә су
объектлары милекчесенең вәкаләтләрен гамәлгә ашыра, шәхси һәм көнкүреш
ихтыяҗлары өчен гомуми файдаланудагы су объектларыннан файдалану
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кагыйдәләрен билгели, моңа гражданнарның гомуми файдаланудагы су
объектларына һәм аларның яр полосаларына ирекле керүен тәэмин итү дә керә;
- Район составына керә торган Район, авыл җирлекләре ихтыяҗлары өчен
ясалма җир кишәрлекләре булдыру, ачык аукцион уздыру өчен федераль закон
нигезендә ясалма җир кишәрлеге төзү турында шартнамә төзү хокукын тәэмин итә;
- җирлек чикләрендә урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын
бирә, авыл җирлекләре территориясендә урнашкан төзелеш, реконструкция,
капиталь төзелеш объектларын гамәлгә ашырганда объектлар файдалануга
тапшырганда төзелешкә рөхсәт (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында
каралган очраклардан тыш) бирә;
- авыл җирлекләре чикләрендә җир контролен гамәлгә ашыра;
- җирләрне резервлаштыра һәм авыл җирлекләре чикләрендә муниципаль
ихтыяҗлар өчен җир кишәрлекләрен тартып ала;
- Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда
биналарны, корылмаларны карый һәм мондый карау барышында ачыкланган хокук
бозуларны бетерү турында тәкъдимнәр бирә;
- индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын индивидуаль торак
төзелеше объектын яисә бакча йортын төзү объектын планлаштырыла торган төзү
яисә реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән индивидуаль торак
төзелеше объектының яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына һәм
индивидуаль торак төзелеше объектын яисә җир кишәрлегендә индивидуаль торак
төзелеше объектын урнаштыруның билгеләнгән параметрларына һәм (яисә) җир
кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты объектын
урнаштыруның тиешле параметрларына туры килмәве, индивидуаль торак
төзелешенең яисә реконструкцияләнмәгән объектларына яисә бакча йортына туры
килү-килмәве турында, индивидуаль торак төзелешенең яисә реконструкцияләнгән
индивидуаль төзелеш объектларына яисә бакча йортына туры килү-килмәве яисә
туры килмәве хакында хәбәрнамәгә, яисә шәһәр бакчалары төзү объектларын
төзегәндә яисә реконструкцияләгәндә бакча җир кишәрлекләрендә төзелеш
объектларын төзегәндә яисә реконструкцияләгәндә төзелеш корылмаларын төзү
турындагы законнарга туры килү-килмәве хакында хәбәрнамә җибәрә, җирлекләр
территориясендә урнашкан җир кишәрлекләрендә яисә җир кишәрлекләрендә
югалган очракларда, Россия Федерациясе кануннарын бозып, үз-үзләрен таныту
буенча законнарны бозып, Россия Федерациясе Җир кодексында каралган яисә җир
кишәрлеген бозып, файдаланылмый дип законнарны бозып, законнарны юкка
чыгара;
- җирлекләр территориясендә элек исәпкә алынган күчемсез милек
объектларының хокук ияләрен ачыклау буенча чаралар күрә һәм үткәрә, күчемсез
мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрына кертү өчен күчемсез мөлкәт объектларының
хокукка ия булучылары турында белешмәләр җибәрә;
- федераль закон нигезендә комплекслы кадастр эшләрен башкаруны оештыра
һәм территориянең карта-планын раслый.»;
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б) 9 пунктка түбәндәге эчтәлекле дүрт һәм биш абзацлар өстәргә:
«алкогольле, наркотик яки башка токсик исерек хәлдә булган затларга ярдәм
күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру.
- участок уполномоченные вазыйфасын биләүче хезмәткәргә һәм аның гаилә
әгъзаларына күрсәтелгән вазыйфаны хезмәткәр биләгән чорга торак урыны бирү.»;
13) 49 статьяның 1 өлешендәге 9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«9) Россия Федерациясе гражданлыгы йә чит ил гражданлыгы - Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданлыгы, аның
нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга хокуклы, чит
дәүләт гражданлыгы булу яисә яшәүгә хокукын раслаучы бүтән документ яисә
Россия Федерациясе гражданы йә Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе
нигезендә, Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә сайланган булырга
хокуклы чит ил гражданы, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә
башкача каралмаган булса, җирле үзидарә органнарына сайланырга хокуклы;
13) 78 статьяның 3 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Муниципаль хезмәткә кергәндә граждан түбәндәгеләрне тапшыра:
1) муниципаль хезмәткә керү һәм муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү
турында үтенеч белән гариза;
2) Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма хакимият
органы билгеләгән форма буенча үз куллары белән тутырылган һәм имзаланган
анкетаны;
3) паспорт;
4) хезмәт кенәгәсен һәм (яисә) хезмәт эшчәнлеге турында законнарда
билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелгән белешмәләрне, хезмәт шартнамәсе
(контракт) беренче тапкыр төзелгән очраклардан тыш;
5) мәгариф турында документ;
6) индивидуаль (шәхсиләштерелгән) исәпкә алу системасында теркәлүне
раслый торган документ, моңа хезмәт шартнамәсе (контракт) беренче тапкыр
төзелгән очраклар керми;
7) Россия Федерациясе территориясендә яшәү урыны буенча салым органында
физик затны исәпкә кую турында таныклык;
8) хәрби исәпкә алу документлары - запаста торучы гражданнар һәм хәрби
хезмәткә чакырылырга тиешле затлар өчен;
9) муниципаль хезмәткә керүгә каршы килә торган авыру булмау турында
медицина оешмасы бәяләмәсе;
10) муниципаль хезмәткә кергән елдан алдагы елда керемнәре, мөлкәте һәм
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр;
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10.1) «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында каралган
белешмәләр;
11) федераль законнарда, Россия Федерациясе Президенты указларында һәм
Россия Федерациясе Хөкүмәте карарларында каралган башка документлар.»;
14) 80 статьяда:
1 өлешнең 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«6) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату;»;
1 өлешнең 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«7) чит ил гражданлыгы (подданствосы) булу яисә, әгәр Россия
Федерациясенең халыкара шартнамәсендә башкасы каралмаган булса, чит ил
территориясендә гражданның даими яшәү хокукын раслый торган башка документ
булу;».
15) 80.1 статьяның 1 өлешендә:
а) 1 пунктны үз көчен югалткан дип танырга;
б) 3 пунктта «шәхсән яисә ышанычлы затлар аша» сүзләрен өстәргә;
в) түбәндәге эчтәлекле 3.1 пункт өстәргә:
«3.1) коммерция яисә коммерциягә карамаган оешма белән идарә итүдә
катнашырга, түбәндәге очраклардан тыш:
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, торак төзелеше, гараж кооперативларының,
күчемсез милек милекчеләре ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция)
катнашу;
б) коммерциягә карамаган оешма идарәсендә (сәяси партия идарәсендә
катнашудан тыш, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел
профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешма,
торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары съездында (конференциясендә) яисә
гомуми җыелышында катнашу, яллаучы вәкиленең Татарстан Республикасы
законында билгеләнгән тәртиптә алынган рөхсәте белән;
в) Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре Советында,
муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә
органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тапшыру;
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г)идарә органнарында һәм ревизия комиссиясендә муниципаль берәмлек
мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә муниципаль берәмлек булган оешманы гамәлгә
куючы (катнашучы) муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен оешманы гамәлгә
куючының муниципаль берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючының
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен йә муниципаль милектәге акцияләр (устав
капиталындагы өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль
хокукый актлар нигезендә тапшыру;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;»;
г) 5 пунктка түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә:
«Беркетмә чарасына, хезмәт командировкасына яисә башка рәсми чарага
бәйле рәвештә алган бүләкне тапшырган муниципаль хезмәткәр аны Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә сатып алырга
мөмкин;»;
д) 10 пунктта «шулай ук, вазыйфаи бурычларына күрсәтелгән оешмалар һәм
берләшмәләр белән хезмәттәшлек керсә, сәяси партияләрнең, башка иҗтимагый
берләшмәләрнең һәм дини берләшмәләрнең» сүзләрен өстәргә;
16) 92 статьяның 3 өлешен үз көчен югалткан дип танырга:
«3. Район Советы муниципаль хокукый актларының район бюджеты
керемнәренең гомуми күләмен үзгәртүгә китерә торган нигезләмәләре һәм бюджет
турында район Советына каралуга карар проекты кертелгәннән соң кабул ителгән
карарлар агымдагы финанс елына һәм план чорына бюджетка үзгәрешләр керткәндә
чираттагы финанс елында агымдагы финанс елына һәм план чорына агымдагы
финанс елы күрсәткечләре өлешендә исәпкә алына.»;
17) түбәндәге эчтәлекле 92.1 статья өстәргә:
«92.1 статья. Инициатив проектларны гамәлгә ашыруны финанс ягыннан һәм
башкача тәэмин итү
1. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 26.1
статьясында каралган инициатив проектларны гамәлгә ашыруны финанс белән
тәэмин итү чыганагы булып, Районның тиешле чыгым йөкләмәләрен финанс белән
тәэмин итү максатларында Татарстан Республикасы бюджетыннан инициатив
түләүләр һәм (яисә) бюджетара трансфертлар күләмнәрен исәпкә алып, инициатив
проектларны гамәлгә ашыруга җирле бюджет турындагы карар белән каралган
бюджет ассигнованиеләре тора.
2. Инициатив түләүләр дигәндә, конкрет инициативалы проектларны гамәлгә
ашыру максатларында Россия Федерациясе законнары нигезендә ирекле нигездә
түләнә торган һәм Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә җирле бюджетка
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күчерелә торган гражданнарның, индивидуаль эшкуарларның һәм төзелгән юридик
затларның акчалары аңлашыла.
3. Инициатив проект гамәлгә ашырылмаган очракта, инициатив түләүләр
аларны җирле бюджетка күчергән затларга (шул исәптән оешмаларга) кайтарылырга
тиеш. Инициатив проектны гамәлгә ашыру йомгаклары буенча инициатив проектны
гамәлгә ашыру максатларында файдаланылмаган инициатив түләүләрнең калган
өлеше барлыкка килгән очракта, күрсәтелгән түләүләр аларны җирле бюджетка
күчергән затларга (шул исәптән оешмаларга) кайтарылырга тиеш. Җирле бюджетка
күчерелгән затларга (шул исәптән оешмаларга) кире кайтарылырга тиешле
инициатив түләүләр суммаларын исәпләү һәм кире кайтару тәртибе район Советы
карары белән билгеләнә.
4. Инициатив проектларны гамәлгә ашыру шулай ук кызыксынган затларның
ихтыярый мөлкәти һәм (яисә) хезмәт катнашу рәвешендә дә тәэмин ителергә
мөмкин.».
18) 101 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Район уставы, әлеге Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Район
Советы карары, аларны дәүләт теркәвенә алганнан соң, рәсми рәвештә басылып
чыгарга (халыкка җиткерелергә) һәм Россия Юстиция министрлыгы порталында
«Россия Федерациясендә норматив хокукый актлар» рәсми басылып чыкканнан соң
үз көченә керә ((http://pravo-minjust.ru, http://pravo-минюст.рф, интернет челтәре
басмасы буларак теркәлергә: ЭЛ № ФС77 - 24771 , 05.03.2018), Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүматның рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) һәм
Татарстан Республикасы Кама Тамагы-телекоммуникация челтәрендә Татарстан
Республикасы Кама Тамагы-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында
урнаштырырга (tatar.ru) (tatar.ru).
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырырга һәм Татарстан Республикасы Кама
Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә (kamskoye-ustye.tatarstan.ru) урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль
районы башлыгы урынбасары Габидуллина Г.А.
Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районы Башлыгы,
муниципаль районы Советы рәисе

Н. А. Вазыйхов
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