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Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль районы 

 Югары Кәминкә авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы “Югары Кәминкә 

 авыл җирлеге” муниципаль берәмлегендә шәһәр төзелешен проектлауның җирле 

нормативларын әзерләү һәм раслау тәртибе турындагы Нигезләмәне кабул  

итү турында 
 

 “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында”гы 2003 нче елның 6 октябреннән №131-ФЗ санлы Федераль законга, Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.4 статьясына, Югары Кәминкә авыл 

җирлеге Уставына нигезләнеп, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы Югары Кәминкә авыл җирлеге Советы карар итте: 

 1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы “Югары Кәминкә 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлегендә шәһәр төзелешен проектлауның җирле 

нормативларын әзерләү һәм раслау тәртибе турындагы Нигезләмәне кабул итәргә. 

 2. Әлеге карарны Югары Кәминкә авыл җирлеге мәгълүмати стендларына, 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы рәсми сайтына, Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүматының рәсми порталына (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

 3. Әлеге карарны контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Югары Кәминкә авыл җирлеге Башлыгы,  

Совет рәисе                                                                                              К.М.Гилязов         

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы “Югары Кәминкә авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлегендә шәһәр төзелешен проектлауның җирле 

нормативларын әзерләү һәм раслау тәртибе турында  

Нигезләмә 

 

 

1. Гомуми нигезләмәләр. 

 

 Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

“Югары Кәминкә авыл җирлеге” муниципаль берәмлегендә (алга таба – авыл 

җирлеге) шәһәр төзелешен проектлауның җирле нормативларын әзерләү, раслау 

тәртибен һәм аңа үзгәрешләр кертү тәртибен билгели. 

 

1.1. Авыл җирлегендә шәһәр төзелешен проектлауның җирле нормативлары (алга 

таба – җирле нормативлар) җирле әһәмияттәге объектлар белән тәэмин итүнең 

минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсен исәпләү күрсәткечләре җыелмасын билгели, шул 

исәптән халыкны электр, җылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, җирлекләрдә су 

бүлү, торак пунктлар чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юллары, транспорт 

хезмәте күрсәтү, социаль яклауга мохтаҗ гражданнарның хокукларын тәэмин итү 

максатында гамәлгә ашырылучы торак төзелеше, мәдәният, массакүләм ял итү, буш 

вакытны уздыру, информатизация һәм элемтә, төзекләндерү һәм яшелләндерү, 

ритуаль хезмәт күрсәтү, социаль тәэмин итү һәм социаль яклау, авыл җирлегенең 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрен хәл итү белән бәйләнгән башка өлкәләр; һәм авыл 

җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль үтемлелегенең минималь 

рөхсәт ителгән дәрәҗәсен исәпләү күрсәткечләре җыелмасын билгели. 

 

1.2. Җирле нормативларларда кеше тормышының уңай шартларын тәэмин итүнең 

минималь исәп-хисап күрсәткечләре шәһәр төзелешен проектлауның республика 

нормативларында һәм шәһәр төзелешен проектлауның Чирмешән муниципаль 

районы җирле нормативларында күрсәтелгән кеше тормышының уңай шартларын 

тәэмин итүнең исәп-хисап күрсәткечләреннән түбән була алмый. 

 

2. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Югары Кәминкә авыл 

җирлегендә шәһәр төзелешен проектлауның җирле нормативларын әзерләү һәм 

раслау тәртибе 

 

2.1. Җирле нормативларны әзерләү Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы Югары Кәминкә авыл җирлеге Башкарма комитеты карары нигезендә 

әзерләнә. 

 

2.2. Җирле нормативларны әзерләү турындагы карарда түбәндәгеләр билгеләнә: 

җирле нормативлар проектын әзерләү өчен җаваплы структура бүлекчәсе; җирле 

нормативлар проектын әзерләү сроклары; җирле нормативлар проекты буенча 

кызыксынган затларның тәкъдимнәрен җибәрү һәм карау тәртибе; җирле 

нормативлар әзерләү өстендә эшләүне оештыруның башка мәсьәләләре. 

 



2.3. Җирле нормативлар проектын әзерләү турындагы карар кабул ителгәннән соң 5 

көн эчендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы рәсми сайтына 

урнаштырылырга һәм муниципаль хокукый актларны һәм башка рәсми 

информацияне бастыру өчен билгеләнгән тәртиптә бастырылырга тиеш. 

 

2.4. Җирле нормативларны әзерләү, җирле нормативларга үзгәреш кертү буенча 

тәкъдимнәрне Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнары, муниципаль районның җирле үзидарә органнары, физик һәм юридик 

затлар кертә ала. 

 

2.5. Җирле нормативларны әзерләү Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 

норматив-техник документлар, Татарстан Республикасы шәһәр төзелешен 

проектлауның республика нормативлары нигезендә һәм авыл җирлегенең социаль-

демографик составын һәм халык тыгызлыгын; авыл җирлегенең комплекслы социаль-

икътисадый үсеше планнарын һәм программаларын; җирле үзидарә органнары һәм 

кызыксынган затларның тәкъдимнәрен күздә тотып гамәлгә ашырыла. 

 

2.6. Җирле нормативлар проекты кабул ителер алдыннан 2 айдан да ким булмаган 

вакыт эчендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы рәсми сайтына 

урнаштырылырга һәм муниципаль хокукый актларны һәм башка рәсми 

информацияне бастыру өчен билгеләнгән тәртиптә бастырылырга тиеш. 

 

2.7. Җирле нормативлар проекты буенча кызыксынган затлар тәкъдимнәрен кертергә 

мөмкин. 

 

2.8. Билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән шәһәр төзелешен проектлауның җирле 

нормативлар проекты авыл җирлеге Советы каравына җибәрелә. 

 

2.9. Авыл җирлеге Советы җирле нормативлар проектын раслый. Раслау турында 

карар кабул ителгәннән соң 5 (биш) көн эчендә Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы рәсми сайтына урнаштырылырга һәм муниципаль хокукый 

актларны һәм башка рәсми информацияне бастыру өчен билгеләнгән тәртиптә 

бастырылырга тиеш. 

 

2.10. Җирле нормативларны раслау турында карар кабул ителгәннән соң 5 (биш) көн 

эчендә авыл җирлеге Башкарма комитеты әлеге караны расланган нормативлар 

күрсәтелгән кушымта белән, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.1 

статьясына нигезләнеп, региональ әһәмияттәге объектлар һәм җирле әһәмияттәге 

объектлар төрләре буенча шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативларын 

системалаштыруны тәэмин итү өчен шәһәр төзелеше эшчәнлеге өлкәсендә вәкаләтле 

вәкил булган Татарстан Республикасы башкарма хакимият органнарына җибәрергә 

тиеш. 

 

2.11. Җирле нормативларны раслаганнан соң федераль һәм региональ шәһәр 

төзелеше нормативлары, кеше исәнлеген һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү, 

әйләнә-тирә мохитне саклау, биналарның һәм корылмаларның ышанычлылыгы 



таләпләрен һәм кеше тормышының уңай шартларын тәэмин итүнең минималь исәп-

хисап күрсәткечләрен билгеләүгә йогынты ясый торган башка таләпләрне үзгәртүче 

норматив хокукый актлар үз көченә керсә, җирле нормативларга тиешле үзгәрешләр 

кертелә. 

 

2.12. Җирле нормативларга үзгәрешләр әлеге Нигезләмә нигезендә җирле 

нормативларны раслау өчен билгеләнгән тәртиптә кертелә. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Югары Кәминкә авыл җирлеге Башлыгы,  

Совет рәисе                                                                                              К.М.Гилязов         

 


