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РЕШЕНИЕ
от 17.12.2021 ел

КАРАР
№ 38

Татарстан Республикасы Тубэн Кама
муниципаль
районыныц
«Кармалы
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге
Уставына узгэрешлэр Ьэм остэмэлэр
керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-03 номерлы Федераль закон, Татарстан
Республикасы Тубэн Кама муниципаль *районыныц «Кармалы авыл жирлеге»
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ Ьэм Татарстан Республикасы Тубэн Кама
муниципаль районыныц «Кармалы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставын
гамэлдэге законнарга туры китеру максатларында, Кармалы авыл жирлеге Советы
карар бирэ:
1.
Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районыныц «Кармалы
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына кушымта нигезендэ узгэрешлэр
Ьэм остэмэлэр кертергэ.
2.
Элеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэулэт теркэвенэ алу
очен жибэрергэ.
3.
Дэулэт теркэвенэ алынганнан соц, элеге карарны халыкка игълан итэргэ.
,
4. Элеге карар гамэлдэге законнарда каралган тэртиптэ уз кеченэ керэ.
/ . ^ 4 5.
Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз остемэ алам.

А.Д. Кубышкин

I

Кармалы авыл жирлеге
Советыныц
2021 елныц 17 декабрендэге
38 номерлы карарына
кушымта
I

Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районыныц « Кармалы авыл
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:
1. «Жирлекнец жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэре» 6 статьясында 9 пунктчаны
тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«9) жирлек территориясен твзеклэндеру кагыйдэлэрен раслау, аныц предметы
булып жирлек территориясен твзеклэндеру кагыйдэлэрен утэу торган твзеклэндеру
елкэсендэ муниципаль контрольне гамэлгэ ашыру, инвалидлар ечен социаль,
инженерлык Ьэм транспорт инфраструктуралары вбъектларыннан Ьэм курсэтелэ
торган хезмэтлэрдэн файдалану мвмкинлеген тээмин иту талэплэрен утэу, элеге
кагыйдэлэр нигезендэ жирлек территвриясен твзеклэндеруне оештыру;».
2. «Ж^ирлек Советы депутаты вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату» 38
статьясында 1 елешнец 7 пунктын яца редакциядэ бэян итэргэ:
«7) Рвссия Федерациясе гражданлыгын яисэ аныц нигезендэ чит ил гражданы
жирле узидарэ органнарына сайланырга хокуклы булган Россия Федерациясенец
халыкара шартнамэсе катнашучысы - чит ил гражданлыгын туктату, чит ил дэулэте
гражданлыгы (гражданлыкта булу) яисэ тору кэгазе яки Россия Федерациясе
гражданыныц яисэ Россия Федерациясенец халыкара шартнамэсе нигезендэ жирле
узидарэ органнарына сайланырга хокуклы булган чит ил гражданыныц чит ил
дэулэте территориясендэ даими яшэу хокукын раслаучы башка документ булу, эгэр
Россия Федерациясенец халыкара шартнамэсендэ башкасы каралмаган булса;».
3. «Ж^ирлек башлыгы вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату» 44 статьясында:
а) 1 елешнец 8 пунктын яца редакциядэ бэян итэргэ:
«8) Россия Федерациясе гражданлыгын яисэ аныц нигезендэ чит ил гражданы
жирле узидарэ органнарына сайланырга хокуклы булган Россия Федерациясенец
халыкара шартнамэсе катнашучысы - чит ил гражданлыгын туктату, чит ил дэулэте
гражданлыгы (гражданлыкта булу) яисэ тору кэгазе яки Россия Федерациясе
гражданыныц яисэ Россия Федерациясенец халыкара шартнамэсе нигезендэ жирле
узидарэ органнарына сайланырга хокуклы булган чит ил гражданыныц чит ил
дэулэте территориясендэ даими яшэу хокукын раслаучы башка документ булу, эгэр
Россия Федерациясенец халыкара шартнамэсендэ башкасы каралмаган булса;».
б) 2 олешне яца редакциядэ бэян итэргэ:
«2. Жирлек башлыгы вэкалэтлэре вакытыннан алда туктатылган очракта, яца
Жирлек башлыгы жирлек Советыныц якындагы утырышында мондый вэкалэтлэре
туктатылган коннэн алты айдан да артмаган срокта сайлана.
2

Жирлек башлыгы вэкалэтлэре вакытыннан алда туктатылганнан сон; алты ай
узгач, Дирлек Советы утырышын Жирлек Советыныц яше буенча иц елкэн
депутаты алып бара.».
4. «Башкарма комитет вэкалэтлэре» 47 статьясында:
а) 1 пунктныц 7 пунктчасындагы 2 абзацын яца редакциядэ бэян итэргэ:
«- жцрлек территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэрен раслау, аньщ предметы
булып жцрлек территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэрен утэу торган тезеклэндеру
елкэсендэ муниципаль контрольне гамэлгэ ашыру, инвалидлар ечен социаль,
инженерлык Ьэм транспорт инфраструктуралары объектларыннан Ьэм курсэтелэ
торган хезмэтлэрдэн файдалану мемкинлеген тээмин иту талэплэрен утэу, элеге
кагыйдэлэр нигезендэ ж;ирлек территориясен тезеклэндеруне оештыру;»;
б) 3 елешнен 2 абзацын яца редакциядэ бэян итэргэ:
«Муниципаль контроль терлэрен оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру «Россия
Федерациясендэ дэулэт контроле (кузэтчелеге) Ьэм муниципаль контроль турында»
2020 елныц 31 июлендэге 248-ФЗ номерлы Федераль закон белэн ждйга салына.».
5.«Жирлек
территориясен
тезеклэндеру
кагыйдэлэре
эчтэлеге»
статьясындагы 2 пунктыныц 17 пунктчасы уз кечен югалткан дип танырга.
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