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2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» №131-ФЗ Федераль законга, 2008 

елның 25 декабрендәге «Коррупциягә каршы көрәш турында» № 273-ФЗ 

Федераль законга, 2004 елның 28 июлендәге «Татарстан Республикасында 

җирле үзидарә турында» 345-ТРЗ Татарстан Республикасы Законына, Татарстан 

Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставының XV бүлеге нигезендә, 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2019 елның                          

25 январендәге  халык тыңлаулары нәтиҗәләрен исәпкә алып,  

          

Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль  районы Уставына 

кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә. 

2. Әлмәт муниципаль районы Уставына кертелгән үзгәрешләрне 

Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясе юстиция министрлыгы 

идарәсенә җибәрергә. 

3. Әлмәт муниципаль районы Уставына кертелгән үзгәрешләрне рәсми 

теркәлгәннән соң «Альметьевский вестник» һәм «Әлмәт таңнары» 

газеталарында бастырырга, «Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүматлар рәсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт 

муниципаль районы сайтында урнаштырырга.  

4.Әлеге карар 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» №131-ФЗ Федераль 

законның 44 статьясы 8 өлеше нигезендә үз көченә керә. 

5.Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Әлмәт муниципаль районы башлыгы урынбасары А.А. Зиминга йөкләргә. 

 

 

Муниципаль район башлыгы                                                 А.Р. Хәйруллин 
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Татарстан Республикасы  

Әлмәт муниципаль районы  

Советының 2019 елның  

25 мартындагы №282 

карарына 1 нче кушымта  

 

Татарстан Республикасы 

Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр  

 

1) 6 статьяның 1 өлешендә: 

1.1) 6 статьяның 1 өлешендәге 13 пунктын «индивидуаль торак төзелеше 

яисә бакча йорты объектын төзү яки реконструкцияләү турында белдерүдә 

күрсәтелгән хәбәрнамәгә тәңгәл рәвештә (алга таба - планлаштырыла торган 

төзелеш турында хәбәрнамә) индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты 

объектының җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объекты яисә 

бакча йорты параметрларын билгеләнгән параметрларга һәм урнаштыруның 

рөхсәт ителгән булуы, рөхсәт ителгән параметрларына туры килү турында 

хәбәр хаты (алга таба-планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамә), 

җирлек территорияләрендә урнашкан индивидуаль торак төзелеше объекты яки 

бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга туры килмәве һәм 

шәхси торак төзелеше объектын яки бакча йортын җир кишәрлегендә 

урнаштыру рөхсәт ителмәве турында хәбәрнамә, индивидуаль торак төзелеше 

яки бакча йортының төзелгән яки үзгәртеп корылган объекты җир 

кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортларын төзегәндә, 

реконструкцияләгәндә шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон 

таләпләренә туры килмәү турында хәбәрнамә, Россия Федерациясе граждан 

законнары нигезендә үз белдеге белән төзелгән бинаны сүтү яки аны рөхсәт 

ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү 

параметрларына туры китерү турында карар кабул итү, җирдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләү, территорияне планлаштыру буенча документлар яки 

капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр белән бәйле,  

федераль законнар белән билгеләнгән таләпләргә туры китерү (алга таба - 

билгеләнгән таләпләргә туры китерү), Россия Федерациясе законнары 

нигезендә файдаланылмый торган җир кишәрлеген тартып алу, рөхсәтсез 

корылмаларны сүтү, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган 

очраклар белән тәңгәл рәвештә» дигән сүзләр белән тулыландырырга; 

1.2) 30.1 пунктында «хокуклары» сүзеннән соң "җирле, аз санлы 

халыклар һәм башкалар" сүзләрен өстәргә»; 

2) 6.1 статьяның 1 бүлегендә : 

2.1) 2 нче пунктта «Авыл җирлекләре чикләрендә җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларын саклаган өчен» сүзләреннән соң «юл хәрәкәтен оештыру» 

сүзләрен өстәргә,»; 

2.2) 12 пунктны «индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты объектын 

төзү яки реконструкцияләү турында белдерүдә күрсәтелгән хәбәрнамәгә тәңгәл 
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рәвештә (алга таба - планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамә) 

индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты объектының җир кишәрлегендә 

индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларын 

билгеләнгән параметрларга һәм урнаштыруның  рөхсәт ителгән булуы, рөхсәт 

ителгән параметрларына туры килү турында хәбәрнамә (алга таба-

планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамә), җирлек 

территорияләрендә урнашкан  индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча 

йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга туры килмәве һәм шәхси 

торак төзелеше объектын яки бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыру 

рөхсәт ителмәве турында хәбәрнамә, индивидуаль торак төзелеше яки бакча 

йортының төзелгән яки үзгәртеп корылган объекты җир кишәрлекләрендә 

индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортларын төзегәндә, 

реконструкцияләгәндә шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон 

таләпләренә туры килмәү турында хәбәрнамә, Россия Федерациясе граждан 

законнары нигезендә үз белдеге белән төзелгән бинаны сүтү яки аны рөхсәт 

ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү 

параметрларына туры китерү турында карар кабул итү, җирдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләү, территорияне планлаштыру буенча документлар яки 

капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләр белән бәйле,  

федераль законнар белән билгеләнгән таләпләргә туры китерү (алга таба - 

билгеләнгән таләпләргә туры китерү), Россия Федерациясе законнары 

нигезендә файдаланылмый торган җир кишәрлеген тартып алу, рөхсәтсез 

корылмаларны сүтү, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган 

очраклар белән тәңгәл рәвештә» дигән сүзләр белән тулыландырырга; 

3) 7 статьяның 1 өлешенә түбәндәге эчтәлекле 14 пункт өстәргә: 

"14)"Кулланучылар хокукларын яклау турында" 1992 елның                             

7 февралендәге №2300-I Россия Федерациясе Законы белән каралган 

кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру»; 

4)16 статья: 

4.1) 2 бүлек:  

а) беренче абзацтагы “Район Башлыгы” сүзләрен, “Район Башлыгы яки 

контракт нигезендә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы район башкарма 

комитеты җитәкчесе” сүзләренә  алмаштырырга.»; 

б) икенче абзацтагы “Район Башлыгы” сүзләреннән соң “контракт 

нигезендә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы район башкарма комитеты 

җитәкчесе” дип өстәргә»; 

4.2) 4 өлештә “әлеге статьяның 3 өлешендә күрсәтелгән проектлар һәм 

мәсьәләләр буенча” сүзләрен төшереп калдырырга»; 

5) 26 статьяның 2 өлеше 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белән 

идарә итүдә катнашырга (Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

советы идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә 

билгеләнгән тәртиптә теркәлгән сәяси партия, профсоюз оешмаларыннан тыш, 
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съездларда (конференциядә) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-

төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләренең гомуми 

җыелышында), Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе 

Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез 

катнашудан тыш; муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталында 

өлешчә катнашу) белән идарә итү яки оештыру вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

тәртибе нигезендә муниципаль хокукый актлар нигезендә, муниципаль 

берәмлек исеменнән  оештыру идарәсенең һәм ревизия комиссиясе 

органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә гамәлгә 

куючы (акционер) тарафыннан тәкъдим итү; Федераль законнарда каралган 

башка очраклардан тыш» ; 

6) 38 статьяның 2 өлешендәге 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белән 

идарә итүдә катнашырга (Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр 

советы идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә 

билгеләнгән тәртиптә теркәлгән сәяси партия, профсоюз оешмаларыннан тыш, 

съездларда (конференциядә) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-

төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләренең гомуми 

җыелышында), Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе 

Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез 

катнашудан тыш; муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталында 

өлешчә катнашу) белән идарә итү яки оештыру вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

тәртибе нигезендә муниципаль хокукый актлар нигезендә, муниципаль 

берәмлек исеменнән оештыру идарәсенең һәм ревизия комиссиясе 

органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә гамәлгә 

куючы (акционер) тарафыннан тәкъдим итү; Федераль законнарда каралган 

башка очраклардан тыш;»; 

3) 44 статьяда:  

7.1) 1 бүлектә: 

а) 2 бүлекнең  9 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«- федераль законнар белән билгеләнгән тәртиптә һәм шартларда 

оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтү сыйфатына бәйсез бәя бирүне оештыру 

өчен шартлар тудыра, шулай ук ведомство карамагындагы оешма җитәкчеләре 

эшчәнлеген бәяләгәндә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтү сыйфатын бәйсез 

бәяләү нәтиҗәләрен куллану һәм федераль законнар нигезендә оешмалар 

тарафыннан хезмәт күрсәтү сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре буенча 

ачыкланган җитешсезлекләрне юкка чыгару буенча чаралар кабул итүне 

контрольдә тотуны гамәлгә ашыра;»; 

б) 3 пунктка  түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

"- индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты 

параметрларының билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм индивидуаль 

торак төзелеше объекты яки бакча йорты җир кишәрлегендә урнашуның рөхсәт 

ителгән булуы турында хәбәрнамә җибәрә, индивидуаль торак төзелеше 
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объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга туры 

килмәве һәм (яки) шәхси торак төзелеше объектын яки бакча йортын җир 

кишәрлегендә урнаштыру рөхсәт ителмәве турында хәбәрнамә, индивидуаль 

торак төзелеше яки бакча йортының төзелгән яки үзгәртеп корылган объекты 

җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортларын 

төзегәндә яки реконструкцияләгәндә шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы 

законнар таләпләренә туры килмәү яки туры килмәү турында хәбәрнамә, 

Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә, авылара территориядә 

урнашкан үз белдеге белән төзелгән бинаны сүтү яки аны билгеләнгән 

таләпләргә туры китерү турында карарлар, максатчан билгеләнеше буенча 

файдаланылмый торган яки Россия Федерациясе законнарын бозып 

файдаланыла торган җир кишәрлеген тартып алу турында карарлар кабул итә, 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда халык 

арасында төзелгән биналарны сүтүне яисә аны билгеләнгән таләпләргә туры 

китерүне гамәлгә ашыра»; 

в) 8 пунктның егерме беренче абзацында «хокуклар» сүзеннән соң 

«җирле, аз санлы халыклар һәм башкалар» сүзләрен өстәргә»; 

г) 11 пунктны түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  

«Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның 7 февралендәге  

№2300-I Россия Федерациясе Законы белән каралган кулланучылар хокукларын 

яклау чараларын гамәлгә ашыра»; 

7.2) 2 бүлектә: 

а) 1 пунктның икенче абзацында «авыл җирлекләре чикләрендә җирле 

әһәмияттәге автомобиль юлларын саклаган өчен» сүзләреннән соң «юл 

хәрәкәтен оештыру» сүзләрен өстәргә,»; 

б) 3 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  

3 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

« - хәбәрнамәдә күрсәтелгән индивидуаль торак төзелеше объектын яки 

бакча йортын төзү яки реконструкцияләү турында хәбәрнамә җибәрә (алга таба-

индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзү яки 

реконструкцияләү турында хәбәрнамә) - индивидуаль торак төзелеше объекты 

яисә бакча йорты параметрларын билгеләнгән параметрларга һәм индивидуаль 

торак төзелеше объекты яисә җир кишәрлегендә бакча йорты урнаштыруның 

рөхсәт ителгәнлегенә, индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты 

параметрларына билгеләнгән параметрларга һәм (яисә) индивидуаль торак 

төзелеше объекты яисә җир кишәрлегендә бакча йорты параметрларына туры 

килмәве турында хәбәрнамә, шәхси торак төзелеше яки бакча йортының 

төзелгән яки үзгәртеп корылган объектының җирлек территорияләрендә 

урнашкан җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше яки бакча 

йортларын төзегәндә яки реконструкцияләгәндә шәһәр төзелеше эшчәнлеге 

турындагы закон таләпләренә туры килүе яки туры килмәве турында 

хәбәрнамә, Россия Федерациясе гражданнар законнары нигезендә үз белдеге 

белән төзелгән бинаны сүтү яки аны рөхсәт ителгән төзелешнең чик 

параметрларына туры китерү, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре 

белән билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү, 



6 

 

 

территорияне планлаштыру документлары яки капиталь төзелеш объектлары 

параметрларына мәҗбүри таләпләр белән тәңгәлләштерү турында карарлар 

кабул итү, федераль законнар белән билгеләнгән таләпләргә туры китерү (алга 

таба-билгеләнгән таләпләргә туры китерү), Россия Федерациясе законнарын 

бозып файдаланыла торган җир кишәрлеген тартып алу, Россия Федерациясе 

законнарын бозып файдаланылган җир кишәрлеген тартып алу, Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы таләпләренә туры китереп үз белдеге 

белән төзелгән корылмаларны сүтүне гамәлгә ашыра;»; 

8) 59 статьяның 1 өлешендәге 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«2) район җирле үзидарә органнарының вазифаи затлары тарафыннан 

беренче чиратта кабул итү хокукы;»; 

9) 65.1 статьяда 

9.1) 1 өлештә «Татарстан Республикасы Президенты» сүзләреннән соң 

«(Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы 

җитәкчесе) сүзләрен өстәргә)»; 

9.2) 3 өлештә «Татарстан Республикасы Президенты» сүзләреннән соң 

«(Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы 

җитәкчесе) сүзләрен өстәргә)»; 

9.3) 4 өлештә «Татарстан Республикасы Президенты» сүзләреннән соң 

«(Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы 

җитәкчесе) сүзләрен өстәргә)»; 

9.4) 5 өлештә «Татарстан Республикасы Президенты» сүзләреннән соң 

«(Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы 

җитәкчесе) сүзләрен өстәргә)»; 

9.5) 6 өлештә «Татарстан Республикасы Президенты» сүзләреннән соң 

«(Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы 

җитәкчесе) сүзләрен өстәргә)»; 

9.6) 7 өлештә «Татарстан Республикасы Президенты» сүзләреннән соң 

«(Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы 

җитәкчесе) сүзләрен өстәргә)»; 

9.7) 11 өлешнең 1 пунктында «Татарстан Республикасы Президенты» 

сүзләреннән соң «(Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары 

башкарма органы җитәкчесе) сүзләрен өстәргә)»; 

9.8) 14 өлештә «Татарстан Республикасы Президенты» сүзләреннән соң 

«(Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы 

җитәкчесе)» сүзләрен өстәргә.  

 

 

Муниципаль район башлыгы                                                      А.Р. Хәйруллин 


