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«Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә
гамәлдә булу вакыты чыкмаган рөхсәттән башка урнаштырылган
һәм эксплуатацияләнә торган реклама корылмаларын демонтажлау тәртибен
раслау турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 маддәсе, «Реклама турында» 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ
номерлы Федераль законның 19 маддәсе, Түбән Кама муниципаль районы
Уставының 45 маддәсе нигезендә, Татарстан Республикасы Түбән Кама
муниципаль районы Башкарма комитетының «Түбән Кама муниципаль районы
территориясендә реклама корылмаларын урнаштыру схемасын раслау
турында» 2017 елның 23 октябрендәге 648 номерлы карары белән, Татарстан
Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының
«Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы территориясендә
реклама корылмаларын урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтләрне
гамәлдән чыгару турында» 2018 елның 8 июнендәге 413 номерлы карары белән,
карар бирәм:
1. Муниципаль берәмлек территориясендә гамәлдә булу вакыты чыкмаган
рөхсәттән башка урнаштырылган һәм эксплуатацияләнә торган реклама
корылмаларын демонтажлау тәртибен расларга (кушымта).
2. Җәмәгатьчелек һәм гаммәви мәгълүмат чаралары белән элемтә
бүлегенә әлеге карарны басма матбугатта һәм Түбән Кама муниципаль
районының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итә.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Түбән Кама муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Р.И.Беляевка йөкләргә.
Җитәкче

А.Г. Сәйфетдинов

Татарстан Республикасы
Түбән Кама муниципаль районы
Башкарма комитетының
2018 елның 20-нче декабрь
1056-нчы номерлы карарына
кушымта
«Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясендә
гамәлдә булу вакыты чыкмаган рөхсәттән башка урнаштырылган һәм
эксплуатацияләнә торган реклама корылмаларын демонтажлау тәртибе
1. Әлеге Тәртип «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
территориясендә гамәлдә булу вакыты чыкмаган рөхсәттән башка урнаштырылган
һәм эксплуатацияләнә торган реклама корылмаларын демонтажлау процедурасын,
реклама корылмаларын демонтажлау, реклама корылмаларын транспортлау һәм
саклау турында күрсәтмәләр бирүне билгели (алга таба – Тәртип).
2. Муниципаль берәмлек территориясендә гамәлдә булу вакыты чыкмаган
рөхсәттән башка урнаштырылган һәм эксплуатацияләнә торган реклама
корылмалары демонтажланырга тиеш (алга таба – реклама корылмасы).
3. Әлеге тәртип барлык физик һәм (яки) юридик затлар – реклама
корылмалары хуҗалары, милекчеләр һәм (яки) аларның оештыру-хокук формалары
белән бәйле булмаган реклама корылмалары кушылган башка законлы күчемсез
милек хуҗалары тарафыннан үтәү өчен мәҗбүри булып тора.
4. Муниципаль берәмлек территориясендә гамәлдә булу вакыты чыкмаган
рөхсәттән башка реклама корылмаларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү
очракларында, мондый реклама корылмасы җирле үзидарә органы күрсәтмәсе
нигезендә демонтажланырга тиеш. Реклама корылмаларын демонтажлау турында
күрсәтмәне ирекле үтәү вакыты бер ай тәшкил итә, шул ук вакытта хуҗасы
корылмада урнаштырылган мәгълүматны күрсәтмә бирелгән көннән өч көн эчендә
бетерергә тиеш.
5. Реклама корылмаларын демонтажлау турында күрсәтмә бирү турындагы
карар Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының вәкаләтле бүлеге
тарафыннан кабул ителә – тышкы реклама белән эшләү бүлеге (алга таба – Бүлек),
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары имзасы
белән раслана. Муниципаль берәмлек территориясендә гамәлдә булу вакыты
чыкмаган рөхсәттән башка урнаштырылган һәм эксплуатацияләнгән реклама
корылмаларын ачыклаган мизгелдән, бүлек 30 эш көне эчендә күрсәтмә бирү
турында карар кабул итә.
6. Муниципаль берәмлек территориясендә гамәлдә булу вакыты чыкмаган
рөхсәттән башка реклама корылмасын демонтажлау турында күрсәтмә бирү
турында карарга тиешле күрсәтмә алган көннән яки реклама корылмасын
демонтажлаган көннән алып 3 ай эчендә судка яки арбитраж судына шикаять
бирелергә мөмкин.

7. Муниципаль берәмлек территориясендә гамәлдә булу вакыты чыкмаган
рөхсәттән башка реклама корылмасын демонтажлау турында күрсәтмә җибәрүне
бүлек башкара. Реклама корылмасы хуҗасы, милекче яки реклама корылмасы
кушылган бүтән законлы күчемсез милек хуҗасы билгеле булган очракта, кулга һәм
(яки) почта аша реклама корылмасын демонтажлау турында күрсәтмә тапшыруны
бүлек гамәлгә ашыра, реклама корылмасын муниципаль милек объектына яки
мондый милекчеләрнең реклама корылмасынн урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә
ризалыгы булмаганда, күпфатирлы йорттагы биналар милекчеләренең гомуми
милкенә кушу очракларыннан тыш.
Почта җибәрүе адрес буенча кире килгән очракта, Бүлек Интернет челтәрендә
Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында реклама корылмасының
фотографиясен теркәп, демонтаж турында күрсәтмә урнаштыра.
Реклама корылмасы хуҗасы, милекче яки реклама корылмасы кушылган
бүтән законлы күчемсез милек хуҗасы билгеле булмаган очракта, бүлек Интернет
челтәрендә Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында реклама
корылмасы фотографиясен теркәп, демонтаж турында күрсәтмә урнаштыра. Бу
очракта демонтаж турында күрсәтмә бирү датасы булып Түбән Кама муниципаль
районының рәсми сайтында урнашу датасы тора.
Реклама корылмасын демонтажлау турында күрсәтмә бирүнең югарыда
күрсәтелгән ысулларының теләсә кайсы төре дөрес санала.
8. Әгәр билгеләнгән вакытка реклама корылмасы хуҗасы, милекче яки
реклама корылмасы кушылган бүтән законлы күчемсез милек хуҗасы әлеге
Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән реклама корылмасын демонтажлау бурычын
үтәмәсә яки милекче яки әлеге күчемсез милекнең башка законлы хуҗасы билгесез
булса, реклама корылмасын демонтажлау, аны саклау, транспортлау яки кирәкле
очракларда юкка чыгару җирле бюджет акчалары хисабына башкарыла.
9. Демонтаж Бүлекнең вәкаләтле вәкиле һәм подрядчы оешма вәкиле
катнашында башкарыла.
10. Демонтаждан соң, подрядчы оешма реклама корылмасын җаваплы
саклауга кабул итә һәм яклар арасында муниципаль контракт төзү һәм реклама
корылмасын кабул итү-тапшыру акты нигезендә, сакланышка кабул ителгән реклама
корылмасын югалткан, җитмәгән яки зыян күргән өчен җавап тота.
11. Демонтажны гамәлгә ашыру көненнән соң килүче 14 эш көненнән дә соңга
калмыйча, Бүлек реклама корылмасы хуҗасына, милекчегә яки реклама корылмасы
кушылган күчемсез милекнең башка законлы хуҗасына башкарылган демонтаж
турында хәбәрнамә җибәрә.
Реклама корылмасы хуҗасы, милекче яки күчемсез милекнең башка законлы
хуҗасы ачыкланмаган очракта, бүлек 14 эш көне эчендә Интернет челтәрендә Түбән
Кама муниципаль берәмлегенең рәсми сайтында башкарылган демонтаж турында
хәбәрнамә урнаштыра.
12. Яклар арасында төзелгән муниципаль контрактның срогы узганнан соң,
подрядчы оешма реклама корылмалары хуҗалары, милекчеләр яки реклама
корылмасы кушылган күчемсез милекнең башка законлы хуҗасына кирәкле
булмаган реклама корылмаларының торышы өчен җавап бирми.

13. Реклама корылмасын демонтажлау, транспортлау һәм саклау буенча
подряд оешмаларының эшләренә түләү, реклама корылмасы хуҗасы, милекче яки
реклама корылмасы кушылган күчемсез милекнең башка законлы хуҗасының алга
таба чыгымнарны кайтару шарты белән, муниципаль берәмлек акчаларыннан
башкарыла.
14. Башкарылган демонтаж турында акт төзелә, анда урын, дата, демонтаж
вакыты күрсәтелә, демонтаж буенча эшләр башланганчыга кадәр һәм аларны
тәмамлаганнан соң реклама корылмасының техник торышы (фотофиксация белән)
тасвирлана, шулай ук демонтаж башкаручы оешма хезмәткәрләренең фамилияләре,
исемнәре һәм атасының исемнәре күрсәтелә.
15. Демонтажлау, транспортлау һәм демонтажланган реклама корылмаларын
саклаган өчен чыгымнарны каплауны исәпләү Түбән Кама муниципаль районы
Башкарма комитеты тарафыннан подрядчы оешманың реклама корылмасын
демонтажлау, транспортлау һәм саклау эшләренә түләгәндә тотылган фактик
чыгымнар буенча башкарыла.
16. Реклама корылмасы хуҗасы, демонтажланган реклама корылмасының
милекчесе яки башка законлы хуҗасы, үткәрелгән демонтаж турында хәбәрнамә
алган көннән 1 айдан да соңга калмыйча кире кайтару турында гариза белән
мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
17. Демонтажланган реклама корылмасын алу өчен реклама корылмасы
хуҗасы, реклама корылмасының милекчесе яки башка законлы хуҗасы, әлеге
Тәртипнең 16 пунктында каралган срок беткәнче, реклама корылмасын кире кайтару
турында, шәхесне таныклаучы документны күрсәтеп һәм түбәндәге документларны
теркәп, бүлеккә гариза тапшыра:
- реклама корылмасы хуҗасы вәкиле вәкаләтләрен раслый торган документ
(реклама корылмасы хуҗасы вәкиле гариза белән мөрәҗәгать иткәндә);
- реклама корылмасы хокукына ия булуны раслаучы документлар.
Шәхесне таныклаучы документны күрсәтмәү яки әлеге пунктта күрсәтелгән
документларның тулы комплектын тапшырмау гариза кабул итүдән баш тарту өчен
нигез булып тора.
18. Гариза алган һәм әлеге Тәртипнең 17 пунктында каралган документларның
тулы комплектын күрсәткәннән соң 1 ай эчендә бүлек реклама корылмасы хуҗасы,
демонтажланган реклама корылмасы милекчесенә яки башка законлы хуҗасына тотылган чыгымнарны түләтү өчен демонтаж, саклау, транспортлау белән бәйле
чыгымнарны каплау кирәклеге турында хәбәрнамә җибәрә (тапшыра) (алга таба –
чыгымнарны каплау турында хәбәрнамә).
19. Реклама корылмасы хуҗасы, демонтажланган реклама корылмасының
милекчесе яки башка законлы хуҗасы чыгымнарны каплату турында хәбәрнамә алганнан соң 5 эш көне эчендә реклама корылмасын демонтажлау, саклау, транспортлау эшләрен башкару белән бәйле рәвештә Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан тотылган чыгымнарны тулы күләмдә каплый һәм
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына Түбән Кама муниципаль
районы Башкарма комитеты тарафыннан реклама корылмасын демонтажлау, саклау,
транспортлау буенча эшләр башкару белән бәйле тотылган чыгымнар түләүне
раслаучы документ тапшыра.

20. Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты реклама корылмасы
хуҗасыннан, демонтажланган реклама корылмасы милекчесеннән яки башка законлы хуҗасыннан, реклама корылмасын демонтажлау, саклау, транспортлау эшләрен
үтәүгә бәйле рәвештә Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан тотылган чыгымнарны суд тәртибендә түләттерергә хокуклы.
21. Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан
тотылган чыгымнар тулы күләмдә түләнгәннән соң 10 эш көне эчендә бүлек
демонтажланган реклама корылмасы хуҗасы белән аны бирү датасын һәм вакытын
килештерә.
22. Бүлек, демонтажланган реклама корылмасын кире кайтару турында акт
төзеп, реклама корылмасын хуҗасына кире кайтара. Реклама корылмасы хуҗасы реклама корылмасын саклау урыныннан төяү һәм транспортлау белән бәйле чараларны үз хисабына мөстәкыйль рәвештә гамәлгә ашыра.
23. Демонтажланган реклама корылмасы реклама корылмасы хуҗасы, милекче
яки башка законлы хуҗасына үткәрелгән демонтаж турында хәбәрнамә җибәрү датасыннан 1 ай эчендә кирәк дип табылмаса, шул исәптән әгәр хуҗасы милек
хокукыннан баш тартса яки корылма милекчесе билгеле булмаса, Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты законда билгеләнгән тәртиптә реклама корылмасын хуҗасыз дип тану процедурасын башлап җибәрергә, шулай ук кирәкле
очракларда аны юк итәргә хокуклы.

