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Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

Советының «Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында "2013 елның 7 

августындагы 79 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында" карар проекты 

буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында» 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 

статьясы нигезендә Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге Советы 
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4. Массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм муниципаль 

берәмлекнең рәсми сайтында гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә 

урнаштырырга. 

5. Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгару. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.  

 

Рәис                                                                                   А. Б. Бахметов 
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Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге территориясен 

төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 
 

1. Кагыйдәләрнең «төп төшенчәләре» бүлегенә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1.1. "Территорияне төзекләндерү» төшенчәсен түбәндәге 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 территорияләрне карап тотуга юнәлтелгән»; 

1.2. "Территорияне төзекләндерү» төшенчәсен түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

"төзекләндерү элементлары - декоратив, техник, планлаштыру, конструктив 

җайланмалар, яшелләндерү элементлары, җиһазларның һәм бизәлешнең төрле 

төрләре, шул исәптән биналарның фасадлары, төзелмәләр, корылмалар, кече 

архитектура формалары, стандарт булмаган корылмалар, мәгълүмат щитлары һәм 

территорияне төзекләндерүнең состав өлешләре буларак кулланыла торган 

күрсәткечләр»; 

1.3. "Якын-тирә территория» төшенчәсен түбәндәге редакциядә өстәргә:: 

"якын-тирә территория-мондый җир кишәрлеге барлыкка килгән очракта, 

бина, корылма, җир участогы янындагы Гомуми файдаланудагы территория һәм 

муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре билгеләнгән 

чикләр»; 

1.4 бүлек түбәндәге редакциядә «йорт салу» төшенчәсен тулыландырырга: 

«йорт - торак йорт (йортлар) һәм аңа (алар) аерым җир кишәрлегендә булган 

корылмалар». 

2. Бүлеккә 3.2. » Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту " 

кагыйдәләре түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.1. 3.2.4 пунктның 21 пунктчасы; 

2. Бүлеккә 3.2. "Түбә" кагыйдәләре түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.1. Кагыйдәләр 3.5.5 пункты төшереп калдырырга; 



2. Бүлеккә 3.2. » Юлларны карап тоту " кагыйдәләрен түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

4.1. 3.7.3 пунктның 3, 4, 5, 6 пунктчалары. Кагыйдәләрне төшереп калдыру; 

2. Бүлеккә 3.2. » Шәхси торак йортларны карап тоту һәм территорияне 

төзекләндерү " кагыйдәләрен түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

5.1. Кагыйдәләрнең 2.8.1 пунктындагы 2, 3, 4, 8 пунктчалары; 

2. Бүлеккә 3.2. "Кагыйдәләрнең" яңгыр сулары канализациясе, күзәтү һәм 

яңгыр коесы, су бүлү корылмалары челтәрләрен карап тоту " түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:: 

6.1. 2.1. 3.2.4 пунктның 21 пунктчасы; 

6.2. 3.9.6 пункты. Кагыйдәләрне төшереп калдыру; 

6.3. 3.9.6 пункты. Кагыйдәләрне төшереп калдыру; 

2. Бүлеккә 3.2. » Төзелеш эшләре җитештерү урыннарын карап тоту " 

кагыйдәләрен түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

7.1. 3.14.2 пунктның 4 пунктчасы. Кагыйдәләрне төшереп калдыру; 

7.2. Кагыйдәләрнең 2.8.1 пунктындагы 2, 3, 4, 8 пунктчалары;  

8. 4.1 «җирлек территориясен җыештыру һәм карап тотуга Гомуми таләпләр» 

бүлегенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

8.1. Терәү 1, 8, 10, 11, 12, 13 Кагыйдәләрнең 4.1.9 пунктын төшереп 

калдырырга; 

8.2. Кагыйдәләр 3.5.5 пункты төшереп калдырырга; 

8.3. Кагыйдәләр 3.5.5 пункты төшереп калдырырга; 

8.4. Кагыйдәләрнең 4.1.13 пунктындагы 2-15 абзацлары төшереп 

калдырырга; 

2. Бүлеккә 3.2. » Җыештыру, санитар тоту һәм ял итү урыннарын һәм 

кешеләр күпләп җыела торган урыннарны төзекләндерү " Кагыйдәләргә түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә:: 

9.1. 3.7.3 пунктның 3, 4, 5, 6 пунктчалары. Кагыйдәләрне төшереп калдыру; 

2. Бүлеккә 3.2. "Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен җыештыру, 

карап тоту һәм төзекләндерү» түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

10.1. Кагыйдәләрнең 2.8.1 пунктындагы 2, 3, 4, 8 пунктчалары; 

2. Бүлеккә 3.2. » Юлларны карап тоту " кагыйдәләрен түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

11.1. 3.14.2 пунктның 4 пунктчасы. Кагыйдәләрне төшереп калдыру; 
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Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары 

проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм фикер алышуларда 

катнашу тәртибе 

1. 1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлеге Советының «Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында " 

карары проектына тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Иске Күклек авыл җирлеге советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 

Иске Күклек авылы, Садовая урамы, 1А йорт, яки 7-48-32 факсы буенча язма 

формада яки 7-48-32 факсы аша, кушымта итеп бирелә торган үрнәк буенча 

таблицалар рәвешендә: 
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2. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының «Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары 

проектына тәкъдимнәр эш көннәрендә 2019 елның 26 апреленә кадәр 8 сәгатьтән 

17 сәгатькә кадәр кабул ителә. 

1. 3. Халык тыңлауларында катнашу өчен заявкалар чыгыш хокукы белән 

түбәндәге адрес буенча бирелә: <url>: Татарстан Республикасы, 

Алабуга муниципаль районы, Иске Күклек авылы, Садовая урамы, 1А 

йорт, шәхсән яисә почта («гавами тыңлаулар» конвертындагы 

тамгалар), шулай ук 7-48-32 факсы буенча 

. 

Гаризалар эш көннәрендә 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр, ачык тыңлаулар 

үткәрү датасына кадәр ике көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

 

 

Рәис         А. Б. Бахметов 

 

  

 

 


