
 

 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕК СОВЕТЫ 

ТЕЛӘНЧЕ-ТАМАК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» 

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 

КАРАР 

 

№ 28/2 Теләнче-Тамак авылы 23.03.2018 ел. 

 

« ТР Тукай муниципаль районы Теләнче-Тамак авыл җирлеге территорияне төзекләндерү 

кагыйдәләренә Үзгәрешләр кертү турында» 

 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы прокуратурасының 2018 елның 5 

мартындагы 02-08-02 номерлы протестын карап, «Россия Федерациясендә инвалидларны 

социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль законга, 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, Татарстан Республикасы 

Тукай муниципаль районы Теләнче-Тамак авыл җирлеге Уставы нигезендә  

 

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Теләнче-Тамак авыл җирлеге Советының 

2012 елның 27 ноябрендә кабул ителгән 16/22 номерлы «Тукай муниципаль районы Теләнче-

Тамак авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында " карары белән 

расланган Тукай муниципаль районы Теләнче-Тамак авыл җирлеге территориясен төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү хакында»: 

 

1) Теләнче-Тамак авыл җирлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләренең 2 пунктын 

«территорияне төзекләндерү» төшенчәсен яңа редакциядә бәян итәргә: 

"Территорияне төзекләндерү - муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре 

белән билгеләнгән чаралар комплексын гамәлгә ашыру эшчәнлеге, муниципаль берәмлек 

территориясенең санитар һәм эстетик торышын тәэмин итүгә һәм яхшыртуга, торак 

пунктларның территорияләрен һәм мондый территорияләрдә урнашкан объектларны, шул  



 

исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, җир кишәрлекләрен, биналарны, 

төзелмәләрне, корылмаларны, якын-тирә территорияне карап тотуга юнәлтелгән.»; 

2) Теләнче-Тамак авыл җирлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләренең 2 пунктына 

«муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре» төшенчәсен түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«Муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре - муниципаль берәмлек 

территориясен төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән чаралар комплексын гамәлгә 

ашыру буенча муниципаль берәмлек территориясенең санитар һәм эстетик торышын тәэмин 

итүгә һәм яхшыртуга, торак пунктларның территорияләрен һәм мондый территорияләрдә 

урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, җир 

кишәрлекләрен, биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны, якын-тирә территорияне карап 

тотуга юнәлтелгән эшчәнлек.»; 

3) Теләнче-Тамак авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренең 4 пунктына 4.6 

пунктчасы өстәргә. һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«4.6. Транспорт чараларының һәр тукталышында (тукталышында), шул исәптән социаль, 

инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары янында (физкультура-спорт 

оешмалары, мәдәният оешмалары һәм башка оешмалар урнашкан йортларны да кертеп), ял итү 

урыннары 10 проценттан да ким булмаган санда (ләкин бер урыннан да ким булмаган), I, II 

группа инвалидлары, шулай ук Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә III төркем 

инвалидлары, транспорт чаралары һәм транспорт чаралары өчен, мондый инвалидлар һәм (яки) 

инвалид балаларны йөртүче. Күрсәтелгән транспорт чараларында "Инвалид"тану билгесе 

куелырга тиеш. Индивидуаль файдалану өчен "Инвалид" тану билгесен бирү тәртибе Россия 

Федерациясе Хөкүмәте вәкаләте биргән федераль башкарма хакимият органы тарафыннан 

билгеләнә. Парковкалар өчен күрсәтелгән урыннар башка транспорт чаралары белән тәэмин 

ителергә тиеш түгел.». 

 

2. Бу карарны Теләнче-Тамак авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында игълан итәргә. 

3. Тукай муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Теләнче-Тамак авыл җирлеге Советының 

Законлылык һәм хокук тәртибе буенча даими комиссиясенә йөкләргә.  

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы, 

Совет Рәисе Р. Ш. Нәҗметдинов 

 


