
 
 
08 ноябрь, 2018 ел № 27/14 

 
 

Шǝhǝр Советыныӊ «Яр Чаллы 

шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

территориясен төзеклǝндерү 

Кагыйдǝлǝренǝ үзгǝрешлǝр кертү 

хакында» карары проекты буенча 

җǝмǝгать тыӊлаулары  турында  
 
 

2003 елныӊ 06 октябрендǝге «Россия Федерациясендǝ җирле 

үзидарǝне оештыруныӊ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 

Федераль законныӊ 28 маддǝсенǝ, 2017 елныӊ 29 декабрендǝге «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль законга һәм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгәрешләр кертү хакында» 463-ФЗ санлы Федераль законга, 

Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

Уставыныӊ 28 маддǝсенǝ нигезлǝнеп,  

Шǝhǝр Советы 
КАРАР бирде: 

 
1. Шǝhǝр Советыныӊ «Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 24 

октябрендǝге 20/8 санлы Карары белǝн расланган Яр Чаллы ш´³´ре 

муниципаль берǝǝмлеге территориясен т¿зекл´ндерє 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) єтк´рє к¿нен 2018 елны¼ 20 декабренǝ, єтк´рє вакытын 

14:00 с´гатьк´ т´гаенл´рг´, єтк´рє урыны итеп Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Башкарма комитеты бинасында (Х.Туфан 
проспекты, 23 йорт) 400 залны билгел´рг´.    

3. Җǝмǝгать тыӊлаулары єтк´рє 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 
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Шǝhǝр Советыныӊ 27/24  
Карарына                                                                                   
1 нче кушымта                                                                            
08 ноябрь, 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 елныӊ 06 октябрендǝге «Россия Федерациясендǝ җирле 

үзидарǝне оештыруныӊ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 

Федераль законныӊ 28 маддǝсенǝ, 2017 елныӊ 29 декабрендǝге «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль законга һәм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгәрешләр кертү хакында» 463-ФЗ санлы Федераль законга, 

Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

Уставыныӊ 28 маддǝсенǝ нигезлǝнеп,  

Шǝhǝр Советы 
КАРАР бирде: 

 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 24 октябрендǝге 20/8 санлы 

Карары белǝн расланган Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

территориясен төзеклǝндерү Кагыйдǝлǝренǝ (Шǝhǝр Советыныӊ 2018 

елныӊ 10 августындагы 26/11 санлы Карары редакциясендǝ) түбǝндǝге 
үзгǝрешлǝр кертергǝ: 

1)  6 пунктка түбǝндǝге эчтǝлекле 35-37 пунктчаларны өстǝргǝ: 
«35) якын-тирә территория – мондый җир кишәрлеге булдырылган  

һәм чикләре Татарстан Республикасы законы нигезендә Яр Чаллы 

шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләре 

белǝн билгеләнгән очракта, бина, корылма, җир участогы янындагы 
гомуми файдаланудагы территория; 
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36) тышкы мәгълүмат чараларын  урнаштыру проекты (паспорт) – 

Башкарма комитетның муниципаль хокукый акты белән расланган 

тышкы мәгълүмат чараларының тышкы кыяфәтен һәм урнашу урынын 

билгели торган һәм аны идентификацияләү өчен кирәкле башка 

белешмәләрне үз эченә алган, аерым  билгеләнгән формадагы документ; 

37) тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (элмǝ, вывеска) – 

«Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 

маддǝсе нигезендǝ мәҗбүри булган мәгълүматны (оешманың исеме 

(фирма исеме), аның урнашу урыны (адресы) һәм эш режимы, шулай ук 

закон нигезендǝ яйсǝ эш буенча урнаштырылып, реклама белǝн бǝйле 

булмаган мǝгълүматны) кулланучыларга җиткерү максатында бина һәм 

корылмаларда, шул исәптән капиталь булмаган корылмаларда, 

оешмалар һәм (яки) товар реализациясе урынында  урнаштырылучы 

мǝгълүмат конструкциясе, территорияне төзеклǝндерү элементы.»; 

2)  42 пунктны түбǝндǝге эчтǝлекле  абзац белǝн тулыландырырга: 

«Биналарда, корылмаларда урнашкан урам исемнәре һәм йорт 

номерлары күрсәткечләрендә, шулай ук фасадлары урам һәм гомуми 

шәһәр юлларына чыга торган биналардагы күрсǝткечлǝрдǝ  мәгълүмат 

Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә урнаштырыла.»;  

3)  115 пунктта «мǝгълүмати  конструкциялǝр (алга таба  –

 элмǝлǝр)» сүзлǝрен төшереп калдырырга; 

4)  116 пунктны  яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ:  
«116. Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру тышкы мәгълүмат 

чараларын урнаштыру проекты (паспорт) нигезендә гамәлгә ашырыла.  

Биналарның фасадларында тышкы мәгълүмат чараларын 

урнаштыру вариантлары һәм тышкы мәгълүмат чараларына таләпләр 

Башкарма комитет карары белән раслана.»; 
5)  117  пунктта: 

– «Реклама конструкциялǝре» сүзлǝреннǝн соӊ «hǝм  тышкы 

мǝгьлүмат чаралары» сүзлǝрен өстǝргǝ; 
– түбǝндǝге эчтǝлекле икенче абзац  өстǝргǝ: 
«Реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын 

проектлау, әзерләү һәм урнаштыру, янгын куркынычсызлыгы 

таләпләрен исәпкә алып, төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре 

таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш.»; 

6)  120 пунктны яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«120. Тыела: 

1) Башкарма комитет тарафыннан бирелүче реклама 

конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт алмыйча 

реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләү; 

 2) Башкарма комитетның вәкаләтле органы белән 

килештерелмǝгǝн тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру 

проектыннан (паспортыннан)  башка тышкы мәгълүмат чараларын 
урнаштыру; 



5 

3) Башкарма комитетның вәкаләтле органы белән килештерелгǝн 

тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру проектына (паспортына) туры 

килми торган тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру;  

4)  зыян күргән (сурәтләр, язулар һәм башка  бозулар) реклама 

конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын ике көннән артык 

эксплуатацияләү;  

5) механик зыян күргән (конструкциянең деформациясе, 

зарарланган щит һәм башкалар) реклама конструкцияләрен һәм тышкы 

мәгълүмат чараларын ике тәүлектән артык эксплуатацияләү,  

6) күчмǝ реклама конструкциялǝре (штендерлар) урнаштыру; 

7) милекче белән килештермичә, яктырту баганаларында һәм 

элемтә челтәрендә реклама продукциясенең теләсә нинди төрләрен 

урнаштыру, әгәр мондый урнаштыру гамәлдәге законнар яки килешү 

белән каралмаган булса;  

 8) мәгълүмати-басма продукцияне әлеге максатларда билгелǝнгǝн  

конструкцияләрдǝн башка урынга  урнаштыру;  

9) игъланнар һәм мәгълүматларны урнаштыру, шулай ук 

биналарның фасадларында, корылмаларның һәм киоскларның тышкы 
стеналарында, коймаларда, павильоннарда, яктырту баганаларында, 

реклама конструкцияләрендә һәм тышкы мәгълүмат чараларында, 

агачларда һәм асфальтта язу һәм рǝсем ясау.»; 

7)  121 пунктны гамǝлдǝн чыккан дип танырга; 

8)   122 пункттагы соӊгы җөмлǝне гамǝлдǝн чыккан дип танырга; 

9) түбǝндǝге эчтǝлекле  122.1. пунктчасын өстǝргǝ: 
«122.1. Тышкы мәгълүмат чараларында мәгълүмат Россия 

Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре 

турындагы законнар таләпләре нигезендǝ урнаштырылырга тиеш. 

 Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланган очракта,  текстлар эчтәлеге 

һәм техник бизәлеше буенча охшаш,  дөрес һәм ачык итеп эшләнгән 
булырга тиеш.»; 

10) түбǝндǝге эчтǝлекле 129.1.-129.6 пунктларын өстǝргǝ: 
«129.1. Муниципаль берәмлек территориясен бәйрәмчә бизәү  Яр 

Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карары 

белǝн  дәүләт һәм шәһәр бәйрәмнәре, истәлекле вакыйгаларга бәйле 

чаралар үткәрү чорында башкарыла.  

129.2. Биналар, корылмаларны бизǝү  муниципаль берәмлек 

территориясен бәйрәмчә рәсмиләштерү концепциясе кысаларында 

аларның хуҗалары тарафыннан башкарыла. 

129.3. Гомумшәһәр тантаналары һәм бәйрәм чараларын үткәрүгә 

бәйле эшләр оешмалар тарафыннан үз акчалары хисабына, шулай ук  

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты белән 

килешүләр буенча, муниципаль берәмлек бюджетында әлеге 
максатларга каралган акча хисабына тормышка ашырыла. 

129.4. Бәйрәмчә бизәлеш ясаганда  милли флаглар, лозунглар, 

гирляндалар, паннолар элү, декоратив элементлар һәм композицияләр, 
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стендлар ясау, киосклар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук 

бәйрәм иллюминациясе тәкъдим ителә.  

129.5. Бәйрәм бизәлеше концепциясен Яр Чаллы шәһәре Башкарма 
комитеты тарафыннан расланучы чаралар программасы,  объектларны 

һәм бәйрәм бизәлеше элементларын урнаштыру схемасы тǝшкил итǝ.  
129.6. Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгәндә һәм 

урнаштырганда, юл хәрәкәтен җайга салу техник чараларын алырга, 

аларга зыян салырга hǝм аларны күрү мөмкинлеген киметергǝ 
ярамый»; 

11)  V кисǝкне түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«V. Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен 

төзекләндерү чараларын тормышка ашыруда гражданнарның һәм 

оешмаларның катнашу тәртибе. 

227. Гражданнар махсус һөнәри әзерлек таләп итми торган эшләрне 

башкаруга җәлеп ителергә мөмкин. Яр Чаллы шәһәре муниципаль 

берәмлеге территориясен төзекләндерү эшләрен башкаруга Яр Чаллы 

шәһәренең хезмәткә сәләтле балигъ булган кешеләре төп эштән яки 

укудан буш вакытларында түләүсез нигездә җәлеп ителә ала. Шул ук 

вакытта эш вакыты дүрт сәгатьтән артык була алмый.  

228. Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен 

төзекләндерү эшләрен башкаруга гражданнарны җәлеп итǝсе көнгә 
кадәр егерме көннән дә соңга калмыйча шәһәр хакимияте бу хакта 

түбǝндǝгечǝ   хәбәр итә: 

1) шәһәр хакимиятенең рәсми порталында тиешле белдерүләрне 
урнаштыру; 

2) шәһәр җирле үзидарә органнары актлары басылып чыга торган 

рәсми массакүлǝм мәгълүмат чараларында белдерү бастырып чыгару;  

3) җирле үзидарә органнары биналарында мәгълүмати стендларда 
(такталарда) игъланнар урнаштыру;  

4) милекчеләренең гомуми җыелышлары карарлары белән 

билгеләнгән күп фатирлы йортлар биналарында  hǝм милекчеләр өчен 

уңайлы урында (подъездларга керү ишекләре янындагы  мәгълүмат 

такталарында) хәбәр урнаштыру; 

5) hǝм башка ысуллар белǝн.»; 

12)  VI кисǝкне өстǝргǝ: 
«VI. Төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен үтәүгә контроль. 

229. Əлеге Кагыйдәләрне бозган өчен гражданнарны, вазыйфаи һәм 

юридик затларны җаваплылыкка тарту Россия Федерациясе һәм 

Татарстан Республикасының гамәлдәге законнары нигезендә 
башкарыла.  

230. Гамәлдәге законнар һәм әлеге Кагыйдәләр нигезендә 
җаваплылык чаралары куллану Кагыйдәләрне бозган гражданны аның 

тарафыннан китерелгән матди зыянны каплау бурычыннан азат итми.». 
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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 27/24  
Карарына                                                                                   
2 нче кушымта                                                                            
08 ноябрь, 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)  
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 7. Исхаков  

Илмир Зөфǝр улы 
– Башкарма комитетның архитектура, 

шәһәр төзелешен һәм торакны үстерү 

идарәсе башлыгы; 
 

8. Кислов  
Александр Иванович 

– Башкарма комитетның Комсомол районы 
Хакимияте Башлыгы;   

 
9. 

 
Николаев 
 Олег Юрьевич 

–  Шǝhǝр Советыныӊ шәһәр төзелеше, 

шәһәр инфраструктурасын һәм торак-

коммуналь хуҗалыкны үстерү мәсьәләләре 

буенча даими комиссиясе  рәисе;  

 
10  Насыйбуллин 

 Айрат Ахмай улы 
– «Яр Чаллы шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты 
карамагындагы административ-техник 

инспекция идарәсе» муниципаль казна 
учреждениесе башлыгы; 
 

11. Усманова  

Раушан Мǝсгут кызы 
– Башкарма комитетының Автозавод 
районы Хакимияте Башлыгы.   

 


