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Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Бураково авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Спас муниципаль районы Бураково авыл җирлеге территориясен төзекләндерү һәм 

карап тоту кагыйдәләрен раслау турында " 2018 елның 30 мартындагы 47 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында» 

 

  «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, Татарстан Республикасы 

Спас муниципаль районының Бурак авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, Бурак авыл 

җирлеге Советы нигезендә   

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Бураково авыл җирлеге Советының 

«Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Бураково авыл җирлеге территориясен 

төзекләндерү һәм карап тоту кагыйдәләрен раслау турында " 2018 елның 30 мартындагы 47 

номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне һәм өстәмәләрне кертергә::  

 

           6 пунктның 5, 30, 44 абзацларын яңа 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; 

стационар булмаган сәүдә объекты-инженер-техник тәэмин итү челтәрләренә тоташу (технологик 

тоташтыру) булмауга карамастан, җир участогы белән ныклы бәйләнмәгән вакытлыча корылма 

яки вакытлыча корылма, шул исәптән күчмә корылма; 

якын-тирә территория-мондый җир кишәрлеге барлыкка килгән һәм чикләре Россия Федерациясе 

субъекты законы белән билгеләнгән тәртип нигезендә муниципаль берәмлек территориясен 

төзекләндерү кагыйдәләре билгеләнгән очракта, бина, корылма, җир участогы янындагы Гомуми 

файдаланудагы территория;". 

 

1.2.6 Пункт өстәргә 65 абзац киләсе эчтәлек: 

«муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре - Россия Федерациясе 

законнары һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, шулай ук Россия 

Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары нигезендә муниципаль берәмлек 

территориясен төзекләндерү һәм төзекләндерү элементлары таләпләрен, муниципаль берәмлек 

территориясен төзекләндерү чаралары исемлеген, аларны үткәрү тәртибен һәм вакытын билгели 

торган муниципаль хокукый акт;". 

 

1.3. 39.3 пунктын киләсе редакциядә бәян итәргә: 



 


