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Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы, «Татарстан 
Республикасында йорт хайваннарын тотуның аерым мәсьәләләре турында», 
2014 елның 7 мартындагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 
нигезендә Баулы муниципаль районы Татар Кандызы авыл җирлеге Советы  
КАРАРЫ: 
1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Татар Кандызы авыл 
җирлеге Советының 2018 елның 13 августындагы72 номерлы карары белән 
расланган Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Татар 
Кандызы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә 
төзекләндерү, чисталык һәм тәртип кагыйдәләренә, 2018 елның 
20ноябрендәге 92 номерлы үзгәрешләр белән кертелгән үзгәрешләрне 
кертергә: 
 
2.1 пунктының 11 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"каты коммуналь калдыкларны чыгару - каты коммуналь калдыкларны 
урыннардан (мәйданчыклардан) җыеп алу, эшкәртү, утильләштерү, 
зарарсызландыру, каты коммуналь калдыкларны күмү өчен файдаланыла 
торган объектларга кадәр ташу»; 
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3.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
4.4. Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм җыештыру 
махсус оешмалар тарафыннан гамәлдәге законнар нигезендә башкарыла»; 
 3.7. пунктының б пунктчасын түбәндәгечә төзәтергә: 
"б) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә-
гамәлдәге законнар нигезендә вәкаләтле орган йә махсуслаштырылган 
оешма»; 
 
4.7.  пунктының 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
"Юлларны карап тотуны гамәлдәге законнар нигезендә махсуслаштырылган 
оешмалар гамәлгә ашыра»; 
 
4.11. пунктының 8 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"Урам һәм йорт яны яктыртуларын тышкы яктырту бердәм системасына 
тоташтыруны карап тотуны һәм ремонтлауны вәкаләтле орган яки гамәлдәге 
законнар нигезендә махсуслаштырылган оешма гамәлгә ашыра. Торак 
йортларны тапшыру белгечләренә тоташтырган йорт яны утларын карап 
тотуны һәм ремонтлауны идарәче оешмалар башкара»; 
 
3 пунктның 4.12.  абзацы: 
«Кече архитектура рәвешләрен бирелгән җир участоклары чикләрен карап 
тоту, гомуми файдалану территорияләрендә җир кишәрлекләре хокукына ия 
булган кешеләр тарафыннан гамәлгә ашырыла-гамәлдәге законнар нигезендә 
вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин ителә»; 
 
3 пунктның 4.15 абзацы:  
"Җирләү урыннарын санитар тәртиптә тотуны гамәлдәге законнар нигезендә 
махсуслашкан оешма башкара.». 
 
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында бастырып чыгарырга. 
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 
 
 
 
 

Авыл җирлеге Советы Башлыгы,  
Совет Рәисе                                                                    Насибуллин М.Ш. 


