
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Кирельско авыл җирлеге Советы 

 

КАРАРЫ         

                                                                                                                                        
 

28 май 2019 ел                                                                                     № 112 

 

“Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында» карар проекты 
 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 

«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында” 2004 елның 28 июлендҽге 

45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, "Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Кирельск авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге 

Уставы нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

1. «Кама Тамагы муниципаль районының Кирельск авыл җирлеге муниципаль 

берҽмлеге территориясендҽ төзеклҽндерү кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү 

турында» карар проектын 1 нче кушымта нигезендҽ кабул итҽргҽ. (1 нче 

кушымта) 

2. «Кама Тамагы муниципаль районының Кирельск авыл җирлеге муниципаль 

берҽмлеге территориясендҽ төзеклҽндерү кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү 

турында» карар проекты хакында «Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск 

авыл җирлеге  Советы карарына гражданнарның тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алу 

тҽртибен” 2 нче кушымта нигезендҽ расларга. 

 

3. 2019 елның  18 июненэ Кирельск авылы мҽдҽният йорты бинасында  «Кама 

Тамагы муниципаль районының Кирельск авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ төзеклҽндерү кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү буенча ачык 

тыңлаулар билгелҽргҽ. Ачык тыңлауларны Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Кирельск авыл җирлеге Советының 2018 елның 15 нче 

ноябрендҽге  90 номерлы   карары белҽн расланган ачык тыңлаулар үткҽрү 

тҽртибе нигезендҽ  үткҽрергҽ. 

  

4. Ҽлеге карарны  түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмати 

стендларда халыкка җиткерергҽ:  

- Кирельск авылы, Гагарин урамы, 1 (административ бина) 

- Кирельск авылы  Гагарин ур., 14 (кибет «Раифа») 



- Кирельск авылы  Түбҽн урамы д. 6 (китапханҽ) 

- Ишем авылы, Үзҽк урамы, 10 нчы йорт (авыл клубы), 

- Мордва Каратай авылы , Үзҽк урамы, 7 нче йорт (бина КФҮ)  һҽм Татарстан 

Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында, Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽренең рҽсми сайтында урнаштырырга. 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге Советы Рәисе                                         Ф.Я.Зиннәтуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Татарстан Республикасы  Кама Тамагы                                                                                                                                           

                                                                                               муниципаль районы Кирельск авыл                                                                                                          

                                                                                               җирлеге Совет карарына1 нче кушымта 

                                                                                                2019 елның 28 мае  № 112 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге Советының карар проекты 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районының Кирельск авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск авыл 

җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск авыл 

җирлеге Советының 2017 елның 19 июнендҽге 47 номерлы карары белҽн 

расланган «Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге территориясендҽ төзеклҽндерү кагыйдҽлҽренҽ 

түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

 

Кагыйдҽне түбҽндҽге эчтҽлекле 9.1 пункты белҽн тулыландырырга: 

«9.1. Сосновский  борщевигының үсүенҽ юл куймау максатыннан, 

оештыру-хокукый формаларына карамастан, шҽхси затлар һҽм физик затлар 

аларның милкендҽ яки аннан файдалануда булган җир кишҽрлеклҽрендэ, 

Сосновский борщевигын юк итү буенча чаралар үткҽрергҽ тиеш ».  

         31 пунктка  түбҽндҽге эчтҽлекле абзац өстҽргҽ:    

            “30 см артык калынлыкта кар катламнары барлыкка килүгҽ юл куймас 

өчен, түбҽлҽрне даими чистартып торырга кирҽк,» 

     

      Кагыйдҽне түбҽндҽге эчтҽлекле 35.14 пункты белҽн тулыландырырга: 

«35.14. физик затлар һҽм юридик затлар (шҽхси эшмҽкҽрлҽр) га, аларның 

милкендҽ яки аннан файдалануда булган җир кишҽрлеклҽрендэ, Сосновский 

борщевигын юк итү буенча чаралар үткҽрү.».  

 

Кагыйдҽне түбҽндҽге эчтҽлекле 105.1 пункты белҽн тулыландырырга: 

«105.1. Автовокзалда, пристаньларда, базарларда, паркларда, бакчаларында, 

ял итү зоналарында, мҽгариф, сҽламҽтлек саклау, мҽдҽният 

учреждениелҽрендҽ һҽм халык күплҽп йөри торган башка урыннарда, 

урамнарда, торак йортларның подъездларында, тукталышларда, сҽүдҽ 

объектларына керү юлында икедҽн ким булмаган чүп савытлары куелырга 

тиеш. Урналар объектларның милекчелҽре, арендаторлары тарафыннан 

билгелҽнҽ. Урналарны чистарту аларның тулуына карап, йортларның һҽм 



территориялҽрнең милекчелҽре һҽм арендаторлары тарафыннан башкарыла. 

Урналарны буяу кирҽк булганда башкарыла. Урналарны кирҽгеннҽн артык 

тутыру һҽм пычрату рөхсҽт ителми.»; 

 

    Кагыйдҽне түбҽндҽге эчтҽлекле 115.2 пункты белҽн тулыландырырга: 

"115.2. Юлның машиналар йөри торган өлешен механикалаштырылган 

җыештыру, кар массасы юл катламында 2,5-3,0 см биеклектҽ булганда 

башланырга тиеш. Механикалаштырылган урып-җыю тҽмамланганнан соң, 

юлның машиналар йөрү өлеше кардан һҽм боз катламнарыннан тулысынча 

чистартылырга тиеш. 

Урам һҽм юллардан кар, махсус ҽзерлҽнгҽн мҽйданчыкларга чыгарылырга 

тиеш.».                                                               

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск авыл 

җирлеге Советының 2017 елның 8 сентябрендҽге 52 номерлы “Кама Тамагы 

муниципаль районы Кирельск авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ төзеклҽндерү кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кҽртү турында “ 

карарының 1.32 пункты гамҽлдҽн чыгарырга. 

3. Ҽлеге карарны түбҽндҽге  адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат стендларында 

игълан итҽргҽ: 

- Кирельск авылы, Гагарин урамы, 1 (административ бина) 

- Кирельск авылы  Гагарин ур., 14 (кибет «Раифа») 

- Кирельск авылы  Түбҽн урамы д. 6 (китапханҽ) 

- Ишем авылы, Үзҽк урамы, 10 нчы йорт (авыл клубы), 

- Мордва Каратай авылы , Үзҽк урамы, 7 нче йорт (бина КФҮ) һҽм Татарстан 

Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында, Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽренең  рҽсми сайтында урнаштырырга. 

4.  Ҽлеге карар аны рҽсми игълан иткҽн (бастырып чыгарган) көннҽн үз көченҽ 

керҽ. 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге Советы Рәисе                        Ф.Я.Зиннәтуллин                        

 

 



 

 
 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

 муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге  

Совет карарына 2 нче кушымта 

                                                                                                                2019 елның 28 мае   №112 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Иске 

Казиле авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында»гы карар проектына 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе һәм гражданнарның   

фикер алышуда катнашуы. 

 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Иске Казиле 

авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге территориясендҽ төзеклҽндерү 

кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү турында»гы карар проектына тҽкъдимнҽр 

Кама Тамагы районының Иске Казиле авыл җирлеге советына түбҽндҽге 

адрес буенча кертелҽ: Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, 

Каратал  авылы, Күпер ур., 5 нче йорт, яисҽ 8(84377) 30-4-39 факсы буенча, 

язма рҽвештҽ, өстҽмҽлҽр таблицасы рҽвешендҽ, түбҽндҽге үрнҽк буенча: 

 Пункт Карар 

проекты 

тексты 

Автор 

проекты 

тесты 

төзҽтмҽлҽрне 

исҽпкҽ алып 

төзҽтмҽ авторы 

(Ф. И.О, 

адресы, 

телефон, эш, 

уку урыны) 

 

     

 

  Тҽкъдимнҽр эш көннҽрендҽ  2019 елнын 17 нче июненҽ   кадҽр  8дҽн 17 сҽгатькҽ 

кадҽр, түбҽндҽге  адреслар буенча билгелҽнгҽн  мҽгълүмат стендларында карар 

игълан ителгҽн көннҽн башлап кабул ителҽ: 

 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер урамы, 5; 

          3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай 

авылы, Үзҽк урамы, 14. 

  2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар шҽхсҽн яисҽ почта аша, («Төзелеш 

кагыйдҽлҽре турында фикер алышу» яисҽ «ачык тыңлаулар»  тамгасы белҽн  

конвертта) түбҽндҽге адрес буенча бирелҽ: ТР, Кама Тамагы районы, Каратал 

авылы,  Күпер урамы, 5нче йорт,  шулай ук 8(84377)30-4-39 факсы буенча 

мөмкин. 

      Гаризалар эш көннҽрендҽ ачык тыңлауларны үткҽрү датасына кадҽр 7 көннҽн 

дҽ соңга калмыйча 8 сҽгатьтҽн 17 сҽгатькҽ кадҽр кабул ителҽ. 



   3. Гражданнарның тҽкъдимнҽре "Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Иске Казиле авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге 

Башкарма комитетында теркҽлҽ һҽм карау өчен" Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Иске Казиле авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге Советына тапшырыла. 


