
КАРАР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Учэлле

жирлек Советы

Тымытык авылы №74-117 15 февраль, 2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык авыл 
ждрлеге Советыныц 2012 елныц 18 
октябрендэге 53 номерлы карары белэн 
расланган Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыныц 
«Тымытык авыл жцрлеге» муниципаль 
берэмлеге территориялэрен
тезеклэндеру Кагыйдэлэренэ узгэрешлэр 
Ьэм естэмэлэр керту турында (05.08.2013 
ел, №69-10, 17.02.2014 ел, №5,
18.08.2014 ел, №25, 25.08.2017 ел, №51- 
41)

«Россия Федерациясендэ ждрле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» Федераль законга Ьэм «Россия Федерациясенец 
аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында» 2017 елныц 29 
декабрендэге 463 - ФЗ номерлы Федераль закон, «Тымытык» муниципаль 
берэмлек Уставы нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц « Тымытык авыл жцрлеге» муниципаль берэмлеге 
территориясендэ тезеклэндеру объектларыныц чисталыгына Иэм тэртиптэ 
тотуга бердэм талэплэр билгелэу максатларында Ьэм тулаем муниципаль 
берэмлек территориясендэ тезеклэндеру объектларын карап тотуга Ьэм 
тэртиптэ тотуга бердэм талэплэр билгелэу максатларында Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы

Учэлле авыл жирлеге Советы карар чыгарды:

1. 1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Тымытык 
авыл ждрлеге» муниципаль берэмлегенец, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге Советы карары белэн расланган 
18.10.2012 ел № 53 (05.08.2013 ел, №69-10, 17.02.2014 ел, №5, 18.08.2014 ел, 
№25, 2017 елныц 25 августындагы 51-41 карарлары редакциясендэ) 
территориялэрне тезеклэндеру Кагыйдэлэренэ тубэндэге узгэрешлэрне 
кертергэ:

1.1. 1.5 пунктыныц икенче, еченче абзацларын тубэндэге редакциядэ 
бэян итэргэ:

"Территорияне тезеклэндеру - гражданнарныц яшэу шартларын тээмин 
итугэ Ьэм яхшыртуга, муниципаль берэмлек территориясенец санитар Ьэм



эстетик торышын яхшыртуга, торак пунктлар территориялэрен Ьэм мондый 
территориялэрдэ урнашкан объектларны, шул исэптэн гомуми 
файдаланудагы территориялэрне, жир кишэрлеклэрен, биналарны, 
тозелмэлэрне, корылмаларны карай тотуга юнэлтелгэн элеге Кагыйдэлэр 
белэн билгелэнгэн чаралар комплексын гамэлгэ ашыру эшчэнлеге;»

"тезеклэндеру элементлары-декоратив, техник, планлаштыру, 
конструктив жайланмалар, яшеллэндеру элементлары, жиЬазларныц Ьэм 
бизэлешнец терле терлэре, шул исэптэн биналарныц фасадлары, тезелмэлэр, 
корылмалар, кече архитектура формалары, стандарт булмаган корылмалар, 
мэгълумат щитлары Ьэм территорияне тозеклэндерунец состав олеше 
буларак кулланыла торган курсэткечлэр.».

1.2. Тубэндэге эчтэлекле 2.10.3.1 пунктын естэргэ:
«2.10.3.1. Йорт билгелэренэ, тышкы мэгълумат чараларында мэгълумат 

Россия Федерациясе дэулэт теле Ьэм Татарстан Республикасы дэулэт теллэре 
турындагы закон талэплэрен утэу белэн урнаштырылырга тиеш. Ике Ьэм 
аннан да кубрэк тел куллану очрагында текстлар эчтэлеге Ьэм техник 
бизэлеше буенча охшаш, дерес Иэм ацлаешлы итеп эшлэнгэн булырга 
тиеш.».

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында» тубэндэге адрес буенча урнаштыру юлы белэн халыкка 
житкерергэ: http ://pravo.tatarstan.ru 11эм Азнакай муниципаль районыныц 
Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ: http//aznakayevo.tatar.ru. 
веб-адресы буенча урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны торак-коммуналь 
хужалык, тозеклэндеру, экология Ьэм жир мэсьэлэлэре буенча даими 
комиссиягэ йеклэргэ.

Э.Х. Гыйлэжева


