
 

 
 

 
27 апрель, 2018 ел  № 24/10 

 
 

Шǝhǝр Советыныӊ «Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль берǝмлеге территориясен 

төзеклǝндерү Кагыйдǝлǝренǝ 
үзгǝрешлǝр кертү турында» карары 

проекты буенча җǝмǝгать тыӊлаулары  
уздыру хакында  
 

 
2003 елны¼ 06 октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле 

ºзидар´не оештыруны¼ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 
Федераль законны¼ 28 мадд´сен´, Яр Чаллы ш´і´ре муниципаль 
бер´млеге Уставыны¼ 19, 28 мадд´л´рен´, Ш´і´р Советыны¼ 2008 елны¼ 
25 сентябренд´ге 34/8 санлы Карары бел´н расланган гавами 
ты¼лауларны оештыру і´м ºтк´рº т´ртибе турында Нигезнам´г´ таянып,   

 Ш´і´р Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Шǝhǝр Советыныӊ «Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 24 

октябрендǝге 20/8 санлы Карары белǝн расланган Яр Чаллы ш´і´ре 

муниципаль берǝмлеге территориясен т¿зекл´ндерº Кагыйд´л´ренǝ 
үзгǝрешлǝр  кертү турында» карары проектын (алга таба – Шǝhǝр Советы 

карары проекты) хупларга hǝм 1 нче кушымта нигезендǝ җǝмǝгать 

тыӊлауларына чыгарырга.   

        2. Карар проекты буенча җǝмǝгать тыӊлаулары (алга таба - җǝмǝгать 
тыӊлаулары) ºтк´рº к¿нен 2018 елны¼ 31 маена, ºтк´рº вакытын 14:00 
с´гатьк´ т´гаенл´рг´, ºтк´рº урыны итеп Яр Чаллы ш´і´ре муниципаль 
бер´млеге Башкарма комитеты бинасында (Х.Туфан проспекты, 23 йорт) 
400 залны билгел´рг´.    

3. Җǝмǝгать тыӊлаулары ºтк´рº буенча комиссия составын 2 нче 

кушымта нигезендǝ расларга.    
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ шәһәр 

төзелеше, шәһәр инфраструктурасын һәм торак-коммуналь хуҗалыкны 

үстерү мәсьәләләре буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 
 

 

Шǝhǝр Хакиме Н.Г. Мǝhдиев 

 



Шǝhǝр Советыныӊ 24/10  
Карарына                                                                                                
1 нче кушымта                                                                            
27 апрель, 2018 ел   

 Проект 
 

Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге  

Шǝhǝр Советы 

  
КАРАРЫ 

 

 

 «___»___________ 2018 ел                                          № _______  

  
Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль берǝмлеге 

территориясен төзеклǝндерү 

Кагыйдǝлǝренǝ үзгǝрешлǝр 

кертү турында 

 
2003 елны¼ 06 октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле 

ºзидар´не оештыруны¼ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 
Федераль законны¼ 28 мадд´сен´, Яр Чаллы ш´і´ре муниципаль 
бер´млеге Уставыны¼ 19, 28 мадд´л´рен´, Ш´і´р Советыны¼ 2008 елны¼ 
25 сентябренд´ге 34/8 санлы Карары бел´н расланган гавами 
ты¼лауларны оештыру і´м ºтк´рº т´ртибе турында Нигезнам´г´ таянып,   

 Ш´і´р Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 24 октябрендǝге 20/8 Карары белǝн 

расланган Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге территориясен 

төзеклǝндерү Кагыйдǝлǝренǝ түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ: 

1) 6 пунктны түбǝндǝге эчтǝлектǝге 30-34 пунктчалар белǝн 
тулыландырырга:  

«30)  Яшеллǝндерелгǝн территориялǝр – махсус ясалган бакча-парк 

комплекслары hǝм обьектлары, бульварлар, скверлар, газоннар, 

чǝчǝклеклǝр, аз санлы  төзелеш объектларыннан торган  торган торак, 

җǝмǝгать, эшлекле, коммуналь, сǝнǝгать билгелǝнешендǝге территория, 

табигый үсемлеклǝр, шулай ук  үлǝн катламы өлешчǝ яйсǝ тулысынча 

бозылган җир кишǝрлеклǝре; 

31) Гомуми файдаланудагы яшеллǝндерелгǝн территориялǝр –  шǝhǝр 

парклары, бакчалары, скверлары,  бульварлары, яр буйлары hǝм   

халыкныӊ вакытлыча ялын тǝэмин итүче башка урыннар, торак, 

җǝмǝгать hǝм сǝнǝгать төзелеше составындагы яшел утыртмалар 

территориясе, шул исǝптǝн төрле функциональ билгелǝнештǝге 
мǝйданчыклар, торак, җǝмǝгать hǝм сǝнǝгать төзелеше урыннары,  



җǝяүлелǝр коммуникациялǝре, урам-юл челтǝре, инженерлык 

коммуникациялǝренеӊ техник зоналары; 

32) Чиклǝнгǝн файдаланудагы яшеллǝндерелгǝн территориялǝр – 

торак, гражданлык, сǝнǝгать төзелеше, халыкка хезмǝт күрсǝтү, 
сǝламǝтлек саклау, фǝн, мǝгариф оешмалары hǝм халыкныӊ аерым 

төркемнǝре тарафыннан файдаланылучы территориялǝр; 

33) Махсус билгелǝнештǝге яшеллǝндерелгǝн территориялǝр – 
санитар-саклау, сулыкларны саклау, саклау-мелиорация зоналары, 

зиратлар, автомобиль hǝм тимер юл буйларындагы утыртмалар, 

питомниклар, чǝчǝк-оранжерея хуҗалыклары, «Аеруча сакланучы 

территориялǝр турында» Федераль законы белǝн каралган территориялǝр; 

34) Хуҗалык мǝйданчыгы – кер киптерү hǝм палас чистарту өчен 

махсус җиhазландырылган мǝйданчык, чүп җыю контейнерлары өчен  

мǝйданчык.». 

2) 9 нчы пунктны түбǝндǝге эчтǝлектǝге  19 нчы пунктча белǝн 

тулыландырырга: 

«19) яшеллǝндерелгǝн территориялǝргǝ, балалар hǝм спорт  

мǝйданчыкларына, хайваннарны  йөртү мǝйданчыкларына, шулай ук 

йорт яны территориясендǝге хуҗалык мǝйданчыкларына транспорт 
чараларын  кую.». 

2. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ шәһәр 

төзелеше, шәһәр инфраструктурасын һәм торак-коммуналь хуҗалыкны 

үстерү мәсьәләләре буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 
 
 
Шǝhǝр Хакиме                Н.Г. Мǝhдиев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шǝhǝр Советыныӊ 24/10  
Карарына                                                                                                
2 нче кушымта                                                                            
27 апрель, 2018 ел   

 

Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге территориясен төзеклǝндерү 
Кагыйдǝлǝренǝ үзгǝрешлǝр кертү турында карар проекты буенча 

җǝмǝгать тыӊлаулары  үткǝрү комиссиясе составы 

                                                                          
1. Зуев Илья Сергеевич -  Комиссия рǝисе, Башкарма комитет 

Җитǝкчесенеӊ Беренче урынбасары; 
 

2. Кыямов Рафаил 

Əгълǝметдин улы 
- Комиссия рǝисе урынбасары, Башкарма 

комитетныӊ шәһәр хуҗалыгы һәм халык 

яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы 
 

3. Альменеева  
Эльвира Емельяновна 

-  Комиссиянеӊ җаваплы секретаре, 

Башкарма комитетныӊ шәһәр хуҗалыгы һәм 

халык яшәешен тәэмин итү идарәсе 
башлыгы урынбасары, торак-коммуналь 

хуҗалыгы һәм төзекләндерү бүлеге 
башлыгы; 

 Комиссия ǝгъзалары:  

4. Əхмǝтҗанов  
Ленар Илдар улы 
 

– Башкарма комитетныӊ хокук идарǝсе 
башлыгы; 
 

5. Галимов   

Искǝндǝр Нургаллǝм 
улы 
 

- Башкарма комитетның Үзәк районы 
Хакимияте Башлыгы;   

6. Гарипов  
Наил Габбас улы  

- Татарстан Республикасы табигый ресурслар 

hǝм экология министрлыгыныӊ Кама буе 

территориаль идарǝсе башлыгы (килешү 
буенча)  
 

7. Госманов  

Фǝнис Васил улы 
- Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

административ комиссиясе рǝисе 
урынбасары; 

 
8. 

 
Зуйков 
Сергей Геннадьевич 

-  Шǝhǝр Советыныӊ регламент, хокук 

тәртибе һәм халык иминлеген тәэмин итү 
мәсьәләләре буенча даими комиссиясе рәисе 

(килешү буенча) 

 
9. Исхаков  

Илмир Зөфǝр улы 
- Башкарма комитетның архитектура, 

шәһәр төзелешен һәм торакны үстерү 
идарәсе башлыгы; 
 



10. Кислов  
Александр Иванович 

- Башкарма комитетның Комсомол районы 
Хакимияте Башлыгы;   

 
11. 

 
Николаев 
 Олег Юрьевич 

-  Шǝhǝр Советыныӊ шәһәр төзелеше, шәһәр 

инфраструктурасын һәм торак-коммуналь 

хуҗалыкны үстерү мәсьәләләре буенча даими 

комиссиясе  рәисе (килешү буенча);  

 
12  Насыйбуллин 

 Айрат Ахмай улы 
- «Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге 
Башкарма комитеты карамагындагы 

административ-техник инспекция идарәсе» 
муниципаль казна учреждениесе башлыгы; 
 

13. Усманова  

Раушан Мǝсгут кызы 
- Башкарма комитетының Автозавод 
районы Хакимияте Башлыгы.   

 


