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Лениногорск муниципаль районы «Иске 
Шөгер авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге территориясендә каты 
коммуналь калдыкларны җыю 
мәйданчыклары реестрын алып бару 
тәртибен раслау турында 
 
 
   «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 
«Җитештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ 
номерлы Федераль закон, "Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында" 
2004 елның 28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законының 
15нче статьясындагы 3 өлешенең 14 пункты нигезендә,  Лениногорск муниципаль 
районы «Иске Шөгер авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 
КАРАР БИРДЕ: 

 
1.Лениногорск муниципаль районы «Иске Шөгер авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар җыю мәйданчыклары 
реестрын алып бару Тәртибен расларга. 
 
2. Әлеге карарны Иске Шөгер авыл җирлегендәге мәгълүмат стендларында 
урнаштырырга һәм Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында «Авыл 
җирлекләре» бүлегендә (http://leninogorsk.tatarstan.ru) һәм Татарстан 
Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) 
бастырып чыгару юлы белән халыкка игълан итәргә. 
 
 
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 
 
 
 
Татарстан Республикасы 
 Лениногорск муниципаль районы 
 «Иске Шөгер авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге 
башлыгы   вазифаларын башкаручы                                        Л.М.Шиһапова 
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Лениногорск муниципаль районы «Иске Шөгер авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю мәйданчыклары 

реестрын алып бару ТӘРТИБЕ 
 

Әлеге Тәртип «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 
елның 28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законының 15 
статьясындагы 14, 3 өлеше нигезендә эшләнгән, Лениногорск муниципаль 
районының «Иске Шөгер авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю мәйданчыклары реестрын 
формалаштыру процедурасын билгели (алга таба-реестр). 

2.Реестрга Лениногорск муниципаль районының «Иске Шөгер авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлеге халкыннан каты коммуналь калдыклар җыю 
мәйданчыклары турында белешмәләр кертелә.  

3.Реестр гражданнарны, оешмаларны (юридик затларны), иҗтимагый 
берләшмәләрне, Дәүләт органнарын һәм җирле үзидарә органнарын каты 
коммуналь калдыкларны җыюны, чыгаруны һәм эшкәртүне оештыру өлкәсендә 
мәгълүмат белән тәэмин итү максатларында төзелә һәм алып барыла. 

4.Реестр ачык булып тора һәм реестр язмаларын кертү юлы белән 
электрон носительдә алып барыла. Реестрдагы мәгълүматлар Лениногорск 
муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә (http:/ leninogorsk.tatarstan.ru) «Авыл җирлекләре» 
бүлегендә урнаштырыла. 

5.Реестрны алып бару Лениногорск муниципаль районы авыл җирлегенең 
Башкарма комитеты муниципаль хезмәткәре (алга таба - белгеч тексты буенча), 
гамәлдәге төзелеш районнарында каты коммуналь калдыклар җыю 
мәйданчыкларын урнаштыру урыннарын билгеләү буенча даими гамәлдәге 
комиссиянең кабул ителгән карарлары нигезендә, әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта 
нигезендә алып барыла. 

6. Реестр Россия Федерациясенең дәүләт телендә алып барыла. 
7.Реестрда түбәндәге мәгълүмат бар: 
каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларны) табу (каты 

коммуналь калдыклар җыю урыннарының адреслары һәм (яисә) географик 
координатлары, шулай ук каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 
(мәйданчыкларын) урнаштыру схемасы турында мәгълүматлар); 

каты коммуналь калдыклар җыелу урыннарының (мәйданчыкларының) 
техник характеристикалары турында мәгълүматлар (кулланыла торган катлам, 
мәйдан, урнаштырылган һәм урнаштыру планлаштырыла торган контейнерлар 
һәм бункерлар саны турында мәгълүматлар, аларның күләмен күрсәтеп; 
контейнерлар һәм бункерлар урнаштыру планлаштырыла торган һәм урнаштыру 
планлаштырыла торган мәгълүматлар); 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының (мәйданчыкларның) 
милекчеләре турында мәгълүматлар: 

юридик затлар, шул исәптән дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә 
органнары өчен-юридик затларның бердәм дәүләт реестрында язуның тулы 
исеме һәм төп дәүләт теркәү номеры, факттагы адрес; 



шәхси эшмәкәрләр өчен-шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрында 
язуның төп дәүләт теркәү номеры, яшәү урыны буенча теркәү адресы; 

физик затлар өчен-паспорт яки шәхесен таныклаучы башка документның 
фамилиясе, исеме, атасының исеме, сериясе, номеры һәм датасы, яшәү урыны 
буенча теркәү адресы, элемтә өчен мәгълүмат); 

каты коммуналь калдыклар җыелу урыннарында (мәйданчыкларда) җыела 
торган каты коммуналь калдыклар барлыкка килү чыганаклары турында 
мәгълүматлар (эшчәнлек башкарганда физик һәм юридик затларда каты 
коммуналь калдыклар барлыкка килә торган каты коммуналь калдыклар 
барлыкка килә торган (мәйданчыкларда) барлыкка килә торган каты коммуналь 
калдыклар турында белешмәләр). 

контейнер мәйданчыгында контейнерлар/ бункерлар саны турында 
мәгълүмат (аларның күләмен күрсәтеп). 

8.Лениногорск муниципаль районы авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 
Башкарма комитеты белгече: 

8.1.Реестрны алып бару өчен мәйданчыклар турында башлангыч 
мәгълүматлар җыюны гамәлгә ашыралар һәм контейнер мәйданчыкларына исәп 
номерлары бирә. 

8.2.Квартал саен каты коммуналь калдыклар җыю мәйданчыкларын 
урнаштыру урыннарын билгеләү буенча даими гамәлдәге комиссия тарафыннан 
тапшырыла торган мәгълүматларны актуальләштерүне, яңа мәйданчыкларны 
реестрга кертү турында белешмәләр әлеге Тәртипкә 2 нче кушымта нигезендә 
актуальләштерүне гамәлгә ашыра. 

8.3.Реестрны Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 
«Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә (http:/ 
leninogorsk.tatarstan.ru), «Авыл җирлекләре» бүлегендә бастырып чыгарырга.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Кушымта №1 
Лениногорск муниципаль районы       
«Иске Шөгер авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге 
территориясендә каты коммуналь 
калдыклар җыю өчен контейнер 
мәйданчыклары реестрын алып 
бару тәртибенә 
 
2019 елның 20 марты № 19 

 
 
 
 

РЕЕСТР 
 

 
Лениногорск муниципаль районы «Иске Шөгер авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю 
мәйданчыклары 

 
 

N 
п/
п 

Каты 
коммуналь 
калдыкларн

ы җыю 
урыннары 

(мәйданчык
лары) 

каты коммуналь 
калдыклар җыю 
урыннарының 

(мәйданчыклар
ының) техник 

характеристика
лары 

каты 
коммуналь 
калдыклар 

җыю 
урыннарыны

ң 
(мәйданчыкл

арының) 
милекчеләре 

Каты коммуналь 
калдыкларны 

җыю 
урыннарында 

(мәйданчыклард
а) җыела торган 
каты коммуналь 

калдыклар 
барлыкка килү 
чыганаклары 

Контейнер 
мәйданчыгында 
контейнерлар/ 

бункерлар саны 
(аларның күләмен 

күрсәтеп) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
     2. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кушымта №2 
Лениногорск муниципаль районы       
«Иске Шөгер авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге 
территориясендә каты коммуналь 
калдыклар җыю өчен контейнер 
мәйданчыклары реестрын алып 
бару тәртибенә 
 
2019 елның 20 марты № 19 

 
 
 

 
Лениногорск муниципаль районы «Иске Шөгер авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге территориясендә урнашкан каты коммуналь калдыкларны җыю 

мәйданчыклары турында мәгълүматлар 
 

N 
п/
п 

Каты 
коммуналь 
калдыкларн

ы җыю 
урыннары 

(мәйданчык
лары) 

каты коммуналь 
калдыклар җыю 
урыннарының 

(мәйданчыклар
ының) техник 

характеристика
лары 

каты 
коммуналь 
калдыклар 

җыю 
урыннарыны

ң 
(мәйданчыкл

арының) 
милекчеләре 

Каты коммуналь 
калдыкларны 

җыю 
урыннарында 

(мәйданчыклард
а) җыела торган 
каты коммуналь 

калдыклар 
барлыкка килү 
чыганаклары 

Контейнер 
мәйданчыгында 
контейнерлар/ 

бункерлар саны 
(аларның күләмен 

күрсәтеп) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
     2. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 


