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«Татарстан Республикасы Әлмәт 
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Советы карарына үзгәрешләр кертү 
турында 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 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 нигезендә, хокукый мониторинг 
тәртибендә 
 

Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ: 
 

 1. «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты 
турында нигезләмә хакында» 2018 елның 31 маендагы 244 номерлы Татарстан 
Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы карарына түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

1.1. 1 нче кушымтаның «Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты 
вәкаләтләре» 2 бүлегендә: 

1.1.1. 2 пунктның 3 пунктчасына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының 
билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм индивидуаль торак төзелеше объектын 
яки бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителүе турында 
хәбәрнамәләр, индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортының параметрларын 
төзү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән параметрларга туры килмәү һәм (яки) 
индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын җир кишәрлегендә 
урнаштыруга юл куймау турында хәбәрнамәләр, шәхси торак төзелеше яисә бакча 
йортының төзелгән яки үзгәртеп корылган объектларының тиешле авылара 
территорияләрдә урнашкан җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше 
объектларын яки бакча йортларын төзегәндә яки реконструкцияләгәндә шәһәр 
төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килүе яки туры килмәве 
турындагы хәбәрнамәләр җибәрә, Россия Федерациясе граждан законнары 
нигезендә авылара территориядә урнашкан үзирекле корылманы сүтү турында карар 
кабул итә, билгеләнгән таләпләргә туры китерүдә, максатчан билгеләнеше буенча 
файдаланылмый яки авылара территориядә урнашкан җир кишәрлеген тартып алу 
турындагы карарны, авылара территориядә урнашкан үз белдеге белән корылманы 
сүтүне яки аны Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексында каралган 
очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерүне, авылара территорияләрдә  
урнашкан җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирүне гамәлгә ашыра»; 
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1.1.2. 2 пунктның 5 пунктчасындагы җиденче абзацны үз көчен югалткан дип 
танырга; 

1.1.3. 2 пунктның 8 пунктчасының унтугызынчы абзацында «хокукларын» 
сүзеннән соң «аз санлы төп халыклар һәм башкаларның» сүзләрен өстәргә; 

1.1.4. 2 пунктның 11 пунктчасының унҗиденче абзацын түбәндәге редакциядә 
бәян итәргә: «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның 7 
февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган 
кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыра, район башлыгы яки 
башка җирле үзидарә органнары, район Советы компетенциясенә кергән район 
Советы карарлары, район Уставы, вәкаләтләре кергән законнардан тыш, җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләр буенча башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра»; 

1.1.5. 2 бүлекнең 2 пунктын 2.3 пункты дип санарга, аны түбәндәге редакциядә 
бәян итәргә:  

«2.3. Башкарма комитет Районның авыл җирлекләре территориясендә 
Районның җирле әһәмияттәге мәсьәләләрен хәл итү буенча түбәндәге вәкаләтләргә 
ия: 

1) торак-коммуналь, транспорт, көнкүреш һәм халыкка башка хезмәт күрсәтү 
өлкәсендә: 

- авыл җирлекләре чикләрендә законнарда каралган тәртиптә электр, 
җылылык, газ белән тәэмин итүне оештыра; 

- авыл җирлекләренең торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге 
автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеге һәм аларда юл хәрәкәте иминлеген 
тәэмин итү, парковкалар (парковка урыннары) төзүне һәм аларның эшчәнлеген 
тәэмин итүне кертеп, авыл җирлекләренең торак пунктлары чикләрендә җирле 
әһәмияттәге автомобиль юлларының сакланышын муниципаль тикшереп торуны 
гамәлгә ашыру, юл хәрәкәтен оештыру, шулай ук автомобиль юлларыннан 
файдалану һәм юл эшчәнлеген Россия Федерациясе законнары нигезендә гамәлгә 
ашыру өлкәсендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру; 

- халыкка транспорт хезмәте күрсәтү өчен шартлар тудыра һәм авыл 
җирлекләре чикләрендә халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруны тәэмин 
итә; 

- авыл җирлекләрендә яшәүче һәм торак урыннарына мохтаҗ аз керемле 
гражданнарның торак урыннары белән тәэмин итә, муниципаль торак фондын 
төзүне һәм карап тотуны оештыра, торак төзелеше өчен шартлар тудыра, 
муниципаль торак контролен гамәлгә ашыра, шулай ук җирле үзидарә органнарының 
торак законнары нигезендә башка вәкаләтләрен гамәлгә ашыра; 

- халыкка китапханә хезмәте күрсәтүне, авыл җирлекләре китапханәләренең 
китапханә фондларын туплауны һәм аларның сакланышын тәэмин итүне оештыра; 

- җирле халык сәнгать иҗатын үстерү өчен шартлар тудыра, авыл 
җирлекләрендә халык сәнгать һөнәрләрен саклап калуда, торгызуда һәм үстерүдә 
катнаша; 

2) халыкны һәм территорияне гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә 
гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен саклау, законлылыкны тәэмин итү: 

- террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук авыл 
җирлекләре чикләрендә террорчылык һәм экстремизм чагылышлары нәтиҗәләрен 
минимальләштерүдә һәм (яисә) юкка чыгаруда катнаша; 

- террорчылыкны профилактикалау, шулай ук аның нәтиҗәләрен 
минимальләштерү һәм (яисә) юкка чыгару өлкәсендә муниципаль программалар 
эшли һәм гамәлгә ашыра; 

- муниципаль берәмлекләрдә террорчылыкның асылын һәм аның иҗтимагый 
куркынычын аңлату, шулай ук гражданнарда террорчылык идеологиясен кабул 
итмәү, шул исәптән мәгълүмати материаллар, басма продукция тарату, аңлату эше 
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һәм башка чаралар үткәрү юлы белән, мәгълүмати-пропаганда чаралары оештыра 
һәм үткәрә; 

- террорчылыкны профилактикалау, шулай ук федераль башкарма хакимият 
органнары һәм (яисә) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары 
тарафыннан оештырыла торган аның чагылышларын минимальләштерү һәм (яисә) 
бетерү чараларында катнашалар; 

- муниципаль милектәге яисә җирле үзидарә органнары карамагындагы 
объектларның террорчылыктан сакланышына карата таләпләрнең үтәлешен тәэмин 
итәләр; 

- террорчылыкны профилактикалауда катнашу мәсьәләләре буенча 
тәкъдимнәр җибәрәләр, шулай ук аның нәтиҗәләрен Татарстан Республикасы 
башкарма хакимияте органнарына минимальләштерүдә һәм (яисә) юкка чыгаруда 
катнашу мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр җибәрәләр; 

- террорчылыкны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның нәтиҗәләрен 
минимальләштерүдә һәм (яисә) юкка чыгаруда катнашу буенча җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү буенча башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра; 

- авыл җирлекләре чикләрендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтүдә һәм алардан 
килгән зыяннарны бетерүдә катнаша; 

- авыл җирлекләре милкендәге мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм 
мәдәни ядкарьләрен) саклап калуны, алардан файдалануны һәм аларны 
популярлаштыруны, авыл җирлекләре территориясендә урнашкан җирле 
(муниципаль) әһәмияттәге мәдәни мирас объектларын (тарих һәм мәдәният 
ядкарьләрен) саклауны гамәлгә ашыра; 

- территориаль оборона һәм гражданнар оборонасы, халыкны һәм авыл 
җирлекләре территорияләрен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 
хәлләрдән яклау чараларын оештыра һәм гамәлгә ашыруны тәэмин итә; гадәттән 
тыш хәлләрне бетерү өчен финанс һәм матди ресурсларның җирле резервларын 
булдыруны тәэмин итә; 

- авыл җирлекләре территориясендә һәлакәттән коткару хезмәтләре һәм 
(яисә) һәлакәт-коткару формалаштыру эшчәнлеген оештыруны тәэмин итә; 

- су объектларында кешеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү, аларның 
гомерен һәм сәламәтлеген саклау чараларын гамәлгә ашыруны тәэмин итә; 

- Россия Федерациясенең су законнарында билгеләнгән чикләрдә су 
объектлары милекчесенең вәкаләтләрен гамәлгә ашыра, халыкка алардан 
файдалануны чикләү турында мәгълүмат бирә; 

3) территориаль планлаштыру, җирдән һәм башка табигый ресурслардан 
файдалану, әйләнә-тирә табигать мохитен саклау өлкәсендә: 

- авыл җирлекләренең генераль планы проектын, авыл җирлекләрен шәһәр 
төзелешен проектлауның җирле нормативларын, җирдән файдалану һәм төзелеш 
алып бару кагыйдәләрен эшли һәм Район Советы раславына кертә, аларны гамәлгә 
ашыруны тәэмин итә; 

- авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан капиталь төзелеш 
объектларын төзегәндә, реконструкцияләгәндә, капиталь төзелеш объектларын 
эксплуатациягә тапшырганда җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын, төзелеш 
алып бармауга рөхсәт бирә; 

- күрсәтелгән хәбәрнамәләрдә индивидуаль торак төзелеше яки бакча йорты 
(алга таба-планлаштырыла) төзелеше яки үзгәртеп корылуы турында 
хәбәрнамәләргә туры килү-килмәү турында хәбәрнамәләр җибәрә(алга таба - 
планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамә) индивидуаль торак төзелеше 
объекты яисә бакча йорты параметрларын билгеләнгән параметрларга һәм җир 
кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру 
мөмкинлеге, планлаштырыла торган төзелеш объекты яки бакча йорты 
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параметрларын билгеләнгән параметрларга туры килмәве һәм (яисә) җир 
кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты 
урнаштырылуга юл куелмавы турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән хәбәрнамәләр., 
җирлекләр территорияләрендә урнашкан җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак 
төзелеше объектларын яки бакча йортларын төзегәндә яки реконструкцияләгәндә 
шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килү яки туры 
килмәү турында хәбәрнамәләр максатчан билгеләнеше буенча файдаланылмый 
яисә Россия Федерациясе законнарын бозып файдаланыла торган җир кишәрлеген 
тартып алу турында карар кабул итә, үзирекле корылманы сүтүне яки аны Россия 
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда билгеләнгән 
таләпләргә туры китерүне гамәлгә ашыра; 

- авыл җирлекләре чикләрендә муниципаль 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; 

- муниципаль урман контролен гамәлгә ашыра; 
- авыл җирлекләре ихтыяҗлары өчен ясалма җир кишәрлекләре булдыру өчен 

кирәкле эшләрне башкаруны тәэмин итә, федераль закон нигезендә ясалма җир 
кишәрлеге төзү турында шартнамә төзү хокукына ачык аукцион үткәрә; 

- «Кадастр эшчәнлеге турында» 2007 елның 24 июлендәге 221-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендә комплекслы кадастр эшләрен башкаруда катнаша; 

- авыл җирлекләре территориясендә дәвалау-сәламәтләндерү урыннарын һәм 
курортларын булдыру, үстерү һәм саклауны тәэмин итү, шулай ук җирле 
әһәмияттәге махсус сакланыла торган табигать территорияләреннән файдалану һәм 
аларны саклау өлкәсендә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру; 

4) муниципаль милек белән идарә итү, авыл җирлекләре территориясендә 
предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар белән үзара мөнәсәбәтләр 
өлкәсендә: 

- авыл җирлекләре административ участогында эшләү өчен полиция участок 
вәкаләтле вәкиле вазыйфасын биләүче хезмәткәргә биналар бирә; 

- 2017 елның 1 гыйнварына кадәр полиция участок вәкаләтле вәкиле 
вазыйфасын биләүче хезмәткәргә һәм аның гаилә әгъзаларына хезмәткәрнең 
күрсәтелгән вазыйфасы буенча бурычларын үтәү чорына торак урыны бирү; 

- «Коммерциягә карамаган оешмалар турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 
7-ФЗ номерлы Федераль законның 31.1 һәм 31.3 статьяларында билгеләнгән 
вәкаләтләр чикләрендә социаль юнәлешле коммерциягә карамаган оешмаларга 
ярдәм күрсәтә: 

- авыл җирлекләре чикләрендә коррупциягә каршы тору чараларын гамәлгә 
ашыра. 

- җылылык белән тәэмин итүнең бәя зоналарында җылылык белән тәэмин 
итүче бердәм оешма тарафыннан җылылык белән тәэмин итү системасының үсеше, 
ышанычлылыгын һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру өчен кирәкле җылылык 
белән тәэмин итү объектларын төзү, реконструкцияләү һәм (яки) модернизацияләү 
буенча һәм аның өчен билгеләнгән «Җылылык белән тәэмин итү турында» 
Федераль закон тарафыннан билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында җылылык белән 
тәэмин итү схемасында чаралар үтәлешенә муниципаль контрольне гамәлгә 
ашыра». 

2. Район Башкарма комитетының Хокук идарәсенә (Ханнанова Ә.Б.) әлеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга, Татарстан 
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Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм 
Әлмәт муниципаль районы сайтында урнаштырырга. 

3.  Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре 
буенча даими комиссиясенә (Баһманов И.Р.) йөкләргә. 
 
 
Муниципаль район Башлыгы                                                      Т.Д. Нагуманов  


