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“Кама Тамагы  муниципаль  районы  Балтач 

авыл    җирлеге”     муниципаль       берәмлеге 

территориясендә төзекләндерү Кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

   2003 елның 6нчы октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә  

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы федераль 

закон, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, гамәлдәге 

законнар белән тәңгәлләштерү максатларында, Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Балтач авыл Советы җирлеге  

КАРАР БИРДЕ: 

1. “Кама Тамагы муниципаль районы Балтач авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге территориясендәге, 2017 елның 21нче маендагы 43нче номерлы 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Балтач авыл 

җирлеге Советы карары белән расланган төзекләндерү Кагыйдәләренә 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 6нчы пунктта: бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“территорияне төзекләндерү – муниципаль берәмлек территориясен 

төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән, гражданнарның яшәү 

шартларының уңайлылыгын тәэмин итү һәм күтәрүгә юнәлтелгән, 

муниципаль берәмлек территориясенең санитар һәм эстетик торышын хуплау 

һәм яхшырту буенча, торак пунктлары территорияләрен һәм шундый 

территорияләрдә урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми 

файдаланудагы территорияләрне, җир кишәрлекләрен, биналарны, 

корылмаларны, территорияләрнең тирә-юнен карап тору буенча чаралар 

комплексын гамәлгә ашыру буенча эшчәнлек”; 

 

     кырык дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“тирә-яктагы территория –  бинага, төзелешкә, корылмага, җир участогына 

караган гомуми файдаланудагы территория  шул очракта, әгәр шундый  җир 

участогы Татарстан Республикасы законы нигезендә билгеләнгән тәртиптә 

оешкан һәм аның чикләре муниципаль берәмлек территориясенең 

төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән булса. 

   алтмыш дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



 “төзекләндерү элементлары –декоратив, техник, планировкалы, конструктив 

төзелешләр, яшелләндерү элементлары, җиһазларның һәм рәсмиләштерүнең, 

шул исәптән фасадларның, биналарның, корылмаларның төрле төрләре, кече 

архитектура формалары, капиталь һәм стационар булмаган төзелешләр һәм 

корылмалар, территорияне төзекләндерүнең состав өлешләре кебек 

кулланыла торган мәгълүмати элмәләр һәм күрсәткечләр”; 

1.2. IIнче  кисәкне түбәндәге эчтәлекле 18.1пункты белән тулыландырырга: 

«18.1.  Бинаның, төзелмәнең, корылманың кулланышка тапшырылуы өчен 

җаваплы зат (хуҗалардан һәм (яки) күп фатирлы йортлардагы бүтән законлы 

хуҗалардан кала, шундый йортлар чикләре буенча астында барлыкка килгән, 

яки килмәгән җир кишәрлекләре), катнашырга, шул исәптән финанс ягыннан, 

муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре тарафыннан 

билгеләнгән территорияләрне карап тотарга мәҗбүр”; 

1.3. 98.9пункты кагыйдәләрен түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 

«98.9. инвалидларның тукталышлар территориясенә каршылыксыз керү 

мөмкинлеген тәэмин итәргә. Транспорт чараларының һәр туктау урынында, 

Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә I, II төркем, 

шулай ук, III төркем булган инвалидлар тарафыннан идарә ителүче 

транспорт чараларын һәм  шундый инвалидлары һәм (яисә) инвалид 

балаларны  йөртүче транспорт чараларын түләүсез парковкалау өчен 10 

проценттан ким булмаган (әмма бер урыннан да  ким булмаган) урын бүлеп 

бирелә.  Парковкалау өчен күрсәтелгән урыннарны башка транспорт 

чаралары биләп торырга тиеш түгел. 

 2. Гамәлдәге карарны түбәндә аталган адреслар буенча урнашкан 

мәгълүмати стендларда халыкка җиткерергә: 

- ТР Кама Тамагы муниципаль районы, Балтач авылы,  Мәктәп урамы, 1 йорт. 

- ТР Кама Тамагы муниципаль районы, Балтач авылы,  Мәктәп урамы, 2 йорт. 

   Шулай ук, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Балтач авылы җирлеге Башлыгы,  

Кама Тамагы муниципаль районы 

Балтач авылы җирлеге 

Советы рәисе                                                                 Д. И. Мөхәмәдуллин  

 

  


