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Татарстан Республикасы Менделеевск 

 муниципаль районы Камай авыл җирлеге 

 территориясен төзекләндерү, тиешле 

 тәртиптә тоту, җыештыруны оештыру, 

 чисталык һәм тәртип тәэмин итү  

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында 

 

      2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы  «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» , 2017 елның 29 декабрендәге 

477-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 

Федераль законның 15 статьясына үзгәреш кертү хакында» Федераль законнар 

нигезендә Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының Камай 

авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Камай авыл 

җирлеге Советының 2018 елның 20 февралендә кабул ителгән 69 номерлы 

«Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Камай авыл җирлеге 

территориясен төзекләндерү, тиешле тәртиптә тоту, чисталык һәм тәртип 

кагыйдәләрен раслау турында» карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Камай авыл җирлеге Советының карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Камай авыл 

җирлеге территориясен төзекләндерү, тиешле тәртиптә тоту, чисталык һәм тәртип 

кагыйдәләренә түбәндәге үзрәрешләрне кертергә: 

а) " Камай авыл җирлеге торак пунктлары территорияләрен карап тоту» ның өченче 

өлешенә түбәндәге эчтәлекле 3.10 пункт өстәргә: 

 « 3.10. Аз хәрәкәтләнүче халык төркемнәре өчен торак тирәлекнең үтемлелегенә 

карата аерым таләпләр   

3.10.1. Торак мохитне, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү 

объектларын проектлаганда өлкән яшьтәге кешеләр һәм инвалидлар өчен торак 

пунктларның мохитеннән файдалану мөмкинлеген, әлеге объектларны гамәлдәге 



закон нормалары нигезендә картлар һәм инвалидлар йөртүгә ярдәм итүче 

элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итүне күздә тотарга тәкъдим ителә. 

3.10.2. Өлкән яшьтәге затлар һәм инвалидларны  йөртүгә ярдәм итүче  техник 

чаралар һәм җиһазларны проектлау, төзү,  урнаштыруны, заказчы тарафыннан 

расланган проект документациясе нигезендә, яңа төзелеш вакытында гамәлгә ашыру 

тәкъдим ителә. 

 3.3. Автотранспорт чараларын кую урынында,  һәр тукталышта , шул исәптән 

социаль, инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары янында 

(физкультура-спорт оешмалары, мәдәният оешмалары һәм башка оешмалар 

урнашкан биналарны, төзелмәләрне һәм корылмаларны да кертеп), ял итү 

урыннарында РФ Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән I, II,III группа инвалидлар 

идарә иткән, шулай ук мондый инвалидлар һәм  инвалид балаларны йөртүче 

транспорт чарасы өчен  бушлай  кимендә 10% урын (ләкин 1 урыннан ким түгел) 

бирелә дип билгеләнә,. Күрсәтелгән транспорт чараларында "Инвалид"тану билгесе 

куелырга тиеш. Инвалидлар  өчен күрсәтелгән урыннарга башка транспорт 

чаралары куелырга  тиеш түгел.» 

2. Әлеге карар Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының рәсми 

сайтында http:/ mendeleevsk.tatarstan.ru.  адресы буенча Интернет мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштыру юлы белән халыкка җиткерелергә тиеш 

һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес 

буенча http://pravo.tatarstan.ru/ урнаштырылырга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Менделеевск муниципаль районы 

Камай авыл җирлеге       

Советы Рәисе                                                                                                  И.И.Әһлиева 

http://pravo.tatarstan.ru/

