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Лениногорск шәһәре территориясендә җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларында парковкалар реестрын алып бару 

тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау турында 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезләмәләре нигезендә, «Россия Федерациясендә юл хәрәкәтен оештыру 

һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 

2017 елның 29 декабрендәге 443-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, 

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Уставына таянып, КАРАР БИРӘМ: 

 

 

1.Лениногорск шәһәре территориясендә җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларында парковкалар реестрын алып бару тәртибе 

турындагы Нигезләмәне расларга 

 

2. Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында бастырып 

чыгарырга һәм Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

(http://Ieninoqorsk.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

 



3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфаларын башкаручыга йөкләргә. 

 

 

 

                                                                             Р. Г. Хөсәенов 

   
Р.Р. Фарукшина 

5-44-72 

 

 

 

 

 

Раслыйм 

 

“Лениногорск муниципаль районы” 

муниципаль берәмлеге Башлыгы, 

Лениногорск шәһәре мэры карары 

белән 

2019 елның  «07» февраленнән  №11 

 

 

 

Нигезләмә 

Лениногорск шәһәре территориясендә җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларында гомуми файдаланудагы парковкалар 

реестрын алып бару тәртибе турында 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1Лениногорск шәһәре территориясендә җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларында парковкалар реестрын алып бару тәртибе 

турында Нигезләмә (алга таба - Нигезләмә) «Россия Федерациясендә юл 

хәрәкәтен оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2017 елның 29 декабрендәге 443-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә эшләнде. 

 

1.2. Нигезләмә Лениногорск шәһәре территориясендә җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларында парковкалар реестрын алып бару тәртибен 

билгели (алга таба - җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы парковкалар 

реестры). 

 

1.3. Җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында 

парковкалар реестрын алып баруның төп максаты – Лениногорск шәһәре 

территориясендә җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль 

юлларында парковкалар бердәм базасын формалаштыру. 



 

2. Җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында 

парковкалар реестры 

 

2.1.Җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында 

парковкалар Реестры әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы нигезендәге форма 

буенча алып барыла һәм түбәндәге мәгълүматны үз эченә ала: 

            парковка адресы; 

            парковканың тасвирламасы (габарит күләме, парковка урыннары саны, 

инвалидлар өчен парковка урыннары булу, юл хәрәкәтен оештыру чаралары 

булу); 

          реестрга парковканы кертү нигезе; 

         реестрга парковканы кертү датасы; 

         искәрмә.  

 

 

3. Җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында 

парковкалар реестрын алып бару тәртибе 

 

3.1.Җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында 

парковкалар реестрын Лениногорск шәһәре Башкарма комитетының муниципаль 

берәмлегенең әйдәп баручы белгече алып бара. 

3.2.Җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында 

парковкалар реестры электрон рәвештә алып барыла, электрон рәвештә саклана. 

3.3.Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында парковкалар реестрына 

кертү өчен нигез булып инвентаризация барышында парковканы урнаштыру яисә 

ачыклау тора. 

3.4.Җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында 

парковкалар турындагы белешмәләр җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы 

автомобиль юлларында парковкалар реестрына парковкалар урнаштырылган 

көннән алып биш эш көне эчендә яисә аны инвентаризацияләү барышында 

ачыклауга кертелә. 

3.5.Җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында 

парковкалар реестрына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү парковкалар кую яки 

аларны ачыклау буенча гамәлгә ашырыла. 

3.6.Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль 

юлларында парковкалар реестрын алып бару тәртибен үтәүне контрольдә тота. 

 

 

_______________________________________ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



         Кушымта 

Лениногорск шәһәре территориясендә 

җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль 

юлларында парковкалар реестрын 

алып бару тәртибе турындагы 

Нигезләмәгә 

 к Положению о порядке ведении  

 

 

Лениногорск шәһәре территориясендә җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларында парковкалар 

реестры 

 

№  

Парковканың 

урнашу 

урыны 

Парковканың 

тасвирламасы 

Парковканы 

реестрга 

кертергә 

нигез 

Парковканы 

реестрга 

кертүнең 

датасы 

Искәрмә 

      

      

______________________________________ 

 


