
  

 
 
 

 
 

Татарстан Республикасы Печищи авыл җирлеге Советының " Югары Ослан 
муниципаль районы Печищи авыл җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр 

кертҥ турында“ карар проекты турында  
 

"Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 

Республикасында шәһәр тӛзелеше эшчәнлеге турында «Татарстан Республикасы 
Законына ҥзгәрешләр кертҥ хакында» 2018 елның 30 ноябрендәге 92-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Югары Ослан муниципаль районының 

Печищи авыл җирлеге Уставына таянып,  
 

Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советы   
карар чыгарды: 

 
    1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 
җирлеге Советының 1 нче кушымта нигезендә "Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә 
ҥзгәрешләр кертҥ турында” карар проектын кабул итәргә һәм тәкъдимнәр, тӛзәтмәләр 
һәм искәрмәләрне исәпкә алып, аның ӛстендә эшне дәвам итәргә. 
     2. Расларга: 
    - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге 
Советының "Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи 
авыл җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр кертҥ турында” карар 
проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен 2 нче кушымта 
нигезендә; 
     - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 
җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Печищи авыл җирлегенең тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр кертҥ турында” 
карар проекты буенча ачык тыңлаулар ҥткәрҥ тәртибе 3 нче кушымта нигезендә. 

3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 
җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Печищи авыл җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр кертҥ турында» 
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карар проекты буенча халык тыңлауларын 18.04.2019ел 11.00 сәг. Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Башкарма 
комитеты бинасында, Печищи авылы, Декабристлар урамы, 35А йорт адресы буенча  
ҥткәрергә.     

 4. Башкарма комитетка Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 
җирлеге халкының кергән тәкъдимнәрен гомумиләштерергә һәм аларны Югары 
Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советына карауга кертергә. 
     5. 2019 елның 3 апреленә кадәр әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълҥмат рәсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru), Югары Ослан муниципаль 

районының Интернет мәгълҥмати-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында 

(http://verhniy-uslon.tatarstan.ru Печищи авыл җирлегенең мәгълҥмати стендларында 

урнаштырырга. 

   6. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥземә  калдырам. 

 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Печищи авыл җирлеге Башлыгы                                                Л.В. Яковлев            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Югары Ослан муниципаль районы 
Печищи авыл җирлеге Советының  
2019 елның 3 апрелендә  кабул 
ителгән № 48-234 карарына  
                                    1 нче кушымта.  
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи  авыл 
җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ 

 
      1. Кагыйдәләрнең 5 пунктындагы 33 абзацын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“стационар булмаган сәҥдә объекты-инженер-техник тәэмин итҥ челтәрләренә 
технологик тоташтыру булмауга карамастан, җир участогы белән бәйле вакытлы 
корылма яки вакытлыча корылма, шул исәптән кҥчмә корылма”; 
        2. Кагыйдәләрнең 5 пунктындагы 47 абзацын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“якын-тирә территория-мондый җир кишәрлеге барлыкка килгән һәм чикләре 
Россия Федерациясе субъекты законы белән билгеләнгән тәртип нигезендә 
муниципаль берәмлек территориясен тӛзекләндерҥ кагыйдәләре белән билгеләнгән 
очракта, бина, корылма, җир участогы янындагы гомуми файдаланудагы территория»; 
    3. Кагыйдәләрнең 5 пунктындагы 67 абзацын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«тӛзекләндерҥ элементлары-декоратив, техник, планлаштыру, конструктив 
җайланмалар, яшелләндерҥ элементлары, җиһазларның һәм бизәлешнең тӛрле 
тӛрләре, шул исәптән биналарның фасадлары, тӛзелмәләр, корылмалар, кече 
архитектура формалары, стандарт булмаган корылмалар, мәгълҥмат щитлары һәм 
территорияне тӛзекләндерҥнең состав ӛлешләре буларак кулланыла торган 
кҥрсәткечләр»; 

4. Кагыйдәләрнең 9 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“9. Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм җыештыру 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән 
махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла”; 

5. Кагыйдәләрнең 12 пунктындагы 2 кече пунктын киләсе редакциядә бәян 
итәргә: 
“2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә-

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән 
вәкаләтле орган йә махсуслаштырылган оешма”; 

6. Кагыйдәләрнең 19 пунктындагы 4 кече пунктын тҥбәндәге эчтәлекле сҥзләр 
белән тулыландырырга: 
“,Наратлык борщевигын юк итҥ милектә булган җир кишәрлекләрендә, 

биләмәләрендә яки аннан файдалануда”; 
7. Кагыйдәләрнең 35 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“35. Юлларны карап тотуны вәкаләтле орган, яисә муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән махсуслаштырылган оешмалар 
гамәлгә ашыра”; 

8. Кагыйдәләрнең 65 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“65. Урам һәм йорт яны яктыртуларын тышкы яктырту бердәм системасына 

тоташтырган карап тотуны һәм ремонтлауны вәкаләтле орган яки муниципаль 
ихтыяҗларны тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән махсуслаштырылган 
оешма гамәлгә ашыра”; 

9. Кагыйдәләрнең 74 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“74. Кече архитектура формаларын карап тоту гомуми файдалану 

территорияләрендә бирелгән җир участоклары чикләрендә җир кишәрлекләре 
хокукына ия булучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла-муниципаль ихтыяҗларны 
тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән оешма белән килешҥ нигезендә 
вәкаләтле орган тәэмин итә”; 



  

10. Кагыйдәләрнең 86 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә; 
“86. Җирләҥ урыннарын санитар карап тотуны вәкаләтле орган яисә муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итҥ ӛчен хезмәт кҥрсәтҥгә контракт тӛзегән махсуслаштырылган 
оешма гамәлгә ашыра”; 

11. Кагыйдәләрнең VIII кисәгендә тҥбәндәге эчтәлекле абзац ӛстәргә: 
“Якын-тирә территорияләрнең чикләрен билгеләҥ яки ҥзгәртҥ Печищи авыл 

җирлеге Советы тарафыннан әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнә торган форматларга 
туры китереп территорияләрнең тирә-як чикләре схемасын раслау юлы белән 
башкарыла”; 

12. Кагыйдәләрнең 178 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“178. Этләрне урамда йӛртҥ, ӛч айга кадәрге кӛчекләр һәм вак кҥләмле этләрне 

йӛртҥ очракларыннан тыш, поводок (этне тотып торучы бҥтән җайланма), ошейник 
һәм борынча кулланып башкарылырга тиеш, әгәр алар махсус сумкага (контейнерга) 
яки аларны урамда йӛртҥче зат кулында булмаса. Билгеләнгән тәртиптә теркәлгән эт 
ошейнигында  аның идентификацион номеры кҥрсәтелергә тиеш. Этләрне сәбәпсез 
урамда йӛртҥ торак пунктлар чикләреннән тыш, шулай ук мондый урамда йӛрергә 
рӛхсәт итҥче билгеләр куелган урыннарда рӛхсәт ителә»; 
       13. 185 пунктның 5 кече  пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5) Алкоголь, наркотик яки токсинлы исереклеге торышы булган затларга, яше 
яки сәламәтлеге аркасында этләрнең хәрәкәтен контрольдә тота алмаган затларга, 
урамда йӛргәндә агрессив ҥз-ҥзен тотышына чик куя алмаган затларга, шулай ук 
ундҥрт яшькә җитмәгән затларга, вак кҥләмле этләрне урамда йӛртҥ очракларыннан 
тыш, этләрне урамда йӛртергә». 
 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Печищи авыл җирлеге Башлыгы                                            Л.В. Яковлев                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                 Югары Ослан муниципаль районы 
Печищи авыл җирлеге Советының  
2019 елның 3 апрелендә  кабул   
ителгән № 48-234 карарына  
                                    2 нче кушымта.  

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ПЕЧИЩИ 
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ПЕЧИЩИ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ 
КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ ТУРЫНДА» КАРАР ПРОЕКТЫНА 

ГРАЖДАННАРНЫҢ ТӘКЪДИМНӘРЕН ИСӘПКӘ АЛУ ТӘРТИБЕ 
 
. 

1. Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советының «Югары 
Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеген тӛзекләндерҥ кагыйдәләренә 
ҥзгәрешләр кертҥ турында» Карар проектына тәкъдимнәр 2019 елның 17 апреленә 
кадәр, Ф. И. О. һәм авторның яшәҥ урыны турындагы мәгълҥматларны кҥрсәтеп, язма 
рәвештә кертелә. Тәкъдимнәр тҥбәндәге адрес буенча кабул ителә: 422592, Печищи 
авылы, Декабристлар урамы, 35А йорт, Югары Ослан муниципаль районы Печищи 
авыл җирлеге Советына эшче тӛркем секретаре Волкова Л. Д. авыл җирлегенең 
мәгълҥмат стендларында халыкка игълан ителгән кӛннән кӛн саен 8.00 дән 17.00 гә 
кадәр эш кӛннәре бара. Белешмәләр ӛчен телефон: 2-29-44 
 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Печищи авыл җирлеге Башлыгы                                         Л.В. Яковлев          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Югары Ослан муниципаль районы 
Печищи авыл җирлеге Советының  
2019 елның 3 апрелендә  кабул 
ителгән № 48-234 карарына  
                                    3 нче кушымта. 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ПЕЧИЩИ 
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ПЕЧИЩИ  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ТӚЗЕКЛӘНДЕРҤ 
КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ ТУРЫНДА» КАРАР ПРОЕКТЫ БУЕНЧА 

ФИКЕР АЛЫШУДА ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУ ТӘРТИБЕ 
1.  Ачык тыңлауларда катнашу ӛчен гаризалар 422592, Печищи авылы, 

Декабристлар урамы, 35А йорты адресы буенча Югары Ослан муниципаль районы 
Печищи авыл җирлеге Советына Л. Д. Волковага шәхсән яки почта аша (конвертта 
«тӛзекләндерҥ кагыйдәләре турында фикер алышу» тамгасы белән) бирелә. 

2. Халык тыңлауларында ҥз тәкъдимнәрен дәлилләҥ хокукы белән ТР Югары 
Ослан муниципаль районы Карагуҗа  авыл җирлеге Советына язма гариза биргән 
җирлек халкы чыгыш ясый ала. 

3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык кызыксынучы 
җирлек халкы да булырга мӛмкин. 

     4. Катнашучыларны теркәҥ халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала 
башлана. 

     5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза 
бирҥ вакытына карап чират тәртибендә ҥз тәкъдимнәрен дәлилләҥ ӛчен чакырыла. 

     6. Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык 
дәвам итәргә тиеш тҥгел. 

     7. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш 
ясаучыларга рәислек итҥче рӛхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

     8. Халык тыңлауларында катнашучылар халык тыңлауларының барышына 
тыкшынырга, аларны ӛзәргә һәм аларны ҥткәрҥгә комачауларга хокуклы тҥгел. 

    9. Халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан ҥткәрҥ тәртибе бозылган 
очракта, рәислек итҥче аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрҥне таләп итәргә 
хокуклы. 

 
 

Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Печищи авыл җирлеге Башлыгы                                              Л.В.Яковлев 

 
 


