
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

" КРУГЛОЕ ПОЛЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ" 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕ СОВЕТЫ 

КАР АР 

2018 елныц 22 марты № 35/1 

«Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районы Круглое Поле 
авыл жирлеге территориясен 
тезеклэндеру кагыйдэлэренэ 
узгэрешлэр керту турында» 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы прокуратурасыныц 2018 елныц 
5 мартындагы 02-08-02 номерлы протестын карал, «Россия Федерациясендэ 
инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елныц 24 ноябрендэге 181-ФЗ номерлы 
Федераль законга, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештьфуныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль законга 
таянып, Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Кенэз авыл жирлеге Уставы, 
Круглое Поле авыл жирлеге Советы, Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 
Круглое Поле авыл жирлеге, 

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге 
Советыныц 10.10.2012 елныц кабул ителгэн 25/1 номерлы «Тукай муниципаль районы 
Круглое Поле авыл жирлеге территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэрен раслау турында " 
карары белэн расланган Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге 
территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту хакында»: 

1) Круглое Поле авыл жирлеге территориясен тезеклэндеру Кагыйдэлэренец 2 
пункты жирлеклэрдэ " территорияне тезеклэндеру» тешенчэсен яца редакциядэ бэян 
итэргэ редакциялэр: 

"Территорияне тезеклэндеру - муниципаль берэмлек территориясен тезеклэндеру 
кагыйдэлэре белэн билгелэнгэн чаралар комплексын гамэлгэ ашыру эшчэнлеге, 
муниципаль берэмлек территориясенец санитар Ьэм эстетик торышын тээмин итугэ Ьэм 
яхшыртуга, торак пунктларныц территориялэрен Ьэм мондый территориялэрдэ урнашкан 
объектларны, шул исэптэн гомуми файдаланудагы территориялэрне, жир кишэрлеклэрен, 
биналарны, тезелмэлэрне, корылмаларны, якын-тирэ территорияне карал тотуга 
юнэлтелгэн.»; 

2) Круглое Поле территориясен тезеклэндеру Кагыйдэлэренец 2 пунктына авыл жирлеге 
«тезеклэндеру кагыйдэлэре " тешенчэсен естэргэ 



муниципаль берэмлек территориялэрен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: 

«Муниципаль берэмлек территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэре - муниципаль берэмлек 
территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэре белэн билгелэнгэн чаралар комплексын гамэлгэ 
ашыру буенча муниципаль берэмлек территориясенец санитар Ьэм эстетик торышын 
тээмин итугэ Ьэм яхшыртуга, торак пунктларныц территориялэрен Ьэм мондый 
территориялэрдэ урнашкан объектларны, шул исэптэн гомуми файдаланудагы 
территориялэрне, жир кишэрлеклэрен, биналарны, тезелмэлэрне, корылмаларны, якын-
тирэ территорияне карал тотуга юнэлтелгэн эшчэнлек.»; 

3) Круглое Поле авыл жирлеге территориясен тезеклэндеру кагыйдэлэренец 4 пунктына 
4.6 пунктчасы естэргэ. Ьэм тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:: 

«4.6. Транспорт чараларыныц Ьэр тукталышында (тукталышында), шул исэптэн социаль, 
инженерлык Ьэм транспорт инфраструктурасы объектлары янында (физкультура-спорт 
оешмалары, мэдэният оешмалары Ьэм башка оешмалар урнашкан йортларны да кертеп), 
ял иту урыннары 10 проценттан да ким булмаган санда (лэкин бер урыннан да ким 
булмаган), I, II группа инвалидлары, шулай ук Россия Федерациясе Хекумэте билгелэгэн 
тэртиптэ III теркем инвалидлары, транспорт чаралары Ьэм транспорт чаралары ечен, 
мондый инвалидлар Ьэм (яки) инвалид балаларны йертуче. Курсэтелгэн транспорт 
чараларында "Инвалид"тану билгесе куелырга тиеш. Индивидуаль файдалану ечен 
"Инвалид" тану билгесен биру тэртибе Россия Федерациясе Хекумэте вэкалэте биргэн 
федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгелэнэ. Парковкалар ечен 
курсэтелгэн урыннар башка транспорт чаралары белэн тээмин ителергэ тиеш тугел.». 

2. Олеге карарны Круглое Поле авыл жирлегенец мэгълумати стендларында халыкка 
игълан итэргэ. 

3. Тукай муниципаль районыныц рэсми сайтында Ьэм Татарстан Республикасыныц 
хокукый мэгьлумат рэсми порталында урнаштырырга. 

4. Олеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Круглое Поле авыл жирлеге 
Советыныц Законлылык Ьэм хокук тэртибе буенча даими комиссиягэ йеклэргэ 

Авыл жирлеге Башлыгы O.P. Низамиева 


