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КАРАР 
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       Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 

2018 елның 16 апрелендә кабул ителгән 44-1 номерлы «Татарстан Республикасы Спас муниципаль 

районы Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясен төзекләндерү һәм карап тоту кагыйдәләрен 

раслау турында " гы 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 Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, Урта 

Йорткүл авыл җирлеге Советы нигезендә 

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 

2018 елның 16 апрелендә кабул ителгән 44-1 номерлы «Татарстан Республикасы Спас муниципаль 

районы Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясен төзекләндерү һәм карап тоту кагыйдәләрен 

раслау турында» гы карарына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр 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: 



3.3.йорт биләмәләрен тәртиптә тотарга; чүп үләннәрен чабарга: Наратлык борщевигын, кыргый 

үскән киноплюны (кыргый чүп каннабис) һәм самосейканы ( кыргый, кырлы) юк итәргә.1.4.177 

пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"177. Этләрне урамда йөртү, өч айга кадәрге щенков һәм вак күләмле этләрне йөртү 

очракларыннан тыш, сәбәп (этне тотып торучы бүтән җайланма), муенник һәм Борынчы кулланып 

башкарылырга тиеш, әгәр алар махсус сумкага (контейнерга) яки аларны урамда йөртүче зат 

кулында. Әлеге Законда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән эт муейнигында аның идентификацион 

номеры күрсәтелергә тиеш. Этләрне сәбәпсез урамда йөртү торак пунктлар чикләреннән тыш, 

шулай ук мондый урамда йөрергә рөхсәт итүче билгеләр куелган урыннарда рөхсәт ителә.». 

1.5.184 пунктының 5 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә: 

"5) алкоголь, наркотик яки токсик исереклеге торышы булган затлар, шулай ук яше яки 

сәламәтлеге торышы аркасында этләрнең хәрәкәтен контрольдә тота алмаган һәм урамда йөргәндә 

агрессив тәртибен булдырмый калган затлар этләрен урамда йөртү; 

1.1. 184 пунктны түбәндәге эчтәлекле 7 абзац өстәргә:: 

«7)вак күләмле этләрне урамда йөртү очракларыннан тыш, 14 яшькә җитмәгән затлар этләрен 

урамда йөртү.». 

1.7. 10,35,73,85 пунктларда, 12 пунктның 2 пунктчасында, 64 пунктның 1 абзацында " муниципаль 

заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан 

махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла "сүзләрен "дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт 

системасы турында "2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә гамәлгә 

ашырыла торган сатып алулар нәтиҗәләре буенча башкаручы тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

2. Әлеге карарны Урта Йорткүл авыл җирлеге мәгълүмат стендларында һәм Урта Йорткүл авыл 

җирлеге битендә Спас муниципаль районының http рәсми сайтында бастырырга була:/ www. 

spassriy.tatarstan.ru хокукый мәгълүматның рәсми сайтында (///httр:pravo.tatarstan.ru) законда 

билгеләнгән срокта. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 


