
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогының Советы 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

КАРАР 
 

Тенеш ш.т.п.                       № 106-рс 
 

 

Поселок Советы тарафыннан кабул ителде –   “ 03 ” июнь 2019 ел 

Тенеш поселогы Башлыгы кул куйды – “ 03 ” июнь 2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге 

территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында "2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон," Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы 

поселогы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, «Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы» 

муниципаль берәмлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карар проектын 1 нче кушымта 

нигезендә кабул итәргә. 

2. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү һәм 2 нче кушымта нигезендә карар проектына 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу Тәртибен расларга. 

3. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карар проекты буенча гавами 

тыңлаулар билгеләргә. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының 

2006 елның 30 ноябрендәге 68-рс номерлы карары белән расланган халык 

тыңлаулары үткәрү тәртибе нигезендә ачык тыңлаулар үткәрергә. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, 

Тенеш ш.т.п., Ленин ур., 8 йорт; Татарстан Республикасы, Кама Тамагы 

муниципаль районы, Тенеш ш.т.п., Пионерская ур., 18 йорт адресы буенча 

урнашкан мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә, шулай ук Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә урнаштырырга. 



4. Әлеге карар аны рәсми игълан итү (бастырып чыгару) көненнән үз көченә 

керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

“Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Тенеш шәһәр тибындагы поселок Башлыгы                                    И.Т. Гиниятов 

  



Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Тенеш шәһәр тибындагы поселогы 

«муниципаль берәмлеге Советының 03.06.2019 № 

106-рс карарына 1 нче кушымта 

 
 

“Татарстан Республикасы  Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге Советы Карары 

проекты” 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы" муниципаль берәмлеге 

территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә _ 

«___» __________ 2019 Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының 2017 елның 23 маендагы 

50-рс карары белән расланган «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

кагыйдәләрне түбәндәге эчтәлекле 9.1 пункты белән тулыландырырга: 

«9.1. Наратлы борщевикасының үсүенә юл куймау максатыннан, юридик 

затлар (шәхси эшмәкәрләр),  оештыру-хокукый формаларына карамастан, физик 

затлар Наратлык җир участокларында борщевканы юк итү яки алар милкендәге яки 

алардан файдалануда булган җир кишәрлекләрендә файдалануны бетерү буенча 

чаралар үткәрергә тиеш.»; 

31 пункт түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Кышкы чорда су улаклары булган түбәләрне даими рәвештә чистартып 

торырга кирәк.»; 

кагыйдәләрне түбәндәге эчтәлекле 35.14 пункт өстәргә: 

«35.14. физик затлар һәм юридик затлар (шәхси эшмәкәрләр) тарафыннан 

Наратлык борщевигын юк итү буенча чаралар үткәрү.»; 

кагыйдәләрне түбәндәге эчтәлекле 105.1 пункты белән тулыландырырга: 

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

итү зоналарында, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният учреждениеләрендә һәм 

халык күпләп йөри торган башка урыннарда, урамнарда, торак йортларның 

подъездларында, тукталышларда, сәүдә объектларына керү юлында икедән ким 

булмаган чүп савытлары куелырга тиеш. Урналар объектларның милекчеләре, 

арендаторлары тарафыннан билгеләнә. Чүпләрне чистарту аларны тутыру буенча 

йортларның һәм территорияләрнең милекчеләре һәм арендаторлары тарафыннан 



башкарыла. Урналарны буяу кирәк булганда башкарыла. Чүп савытларын 

арттырып тутыру һәм пычрату рөхсәт ителми.»; 

кагыйдәләрне түбәндәге эчтәлекле 115.2 пункты белән тулыландырырга: 

"115.2. Юлның машиналар йөри торган өлешен механикалаштырылган 

җыештыру, казыган кар массасы биеклегендә 2,5-3,0 см юл катламында 

башланырга тиеш. Механикалаштырылган урып-җыю тәмамланганнан соң, юлның 

машиналар йөрү өлеше кардан һәм боз катламнарыннан тулысынча чистартылырга 

тиеш. 

Урам һәм юллардан кар махсус әзерләнгән мәйданчыкларга чыгарылырга 

тиеш.». 

2. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының 2017 елның 11 

сентябрендәге 58-рс номерлы карарының 1.32 пункты «Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы 

«муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр 

кертү турында» Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы " муниципаль берәмлеге Советы карарын гамәлдән 

чыгарырга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, 

Тенеш ш.т. б., Ленин ур., 8 йорт; Татарстан Республикасы, Кама Тамагы 

муниципаль районы, Тенеш ш. т. п., Пионерская ур., 18 йорт адресы буенча 

урнашкан мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә, шулай ук Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә урнаштырырга. 

4. Әлеге карар аны рәсми игълан итү (бастырып чыгару) көненнән үз көченә 

керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

“Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Тенеш шәһәр тибындагы поселок Башлыгы                                    И.Т. Гиниятов 

  



Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Тенеш шәһәр тибындагы поселогы 

«муниципаль берәмлеге Советының 03.06.2019 № 

106-рс карарына 2 нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ««Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы » муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү һәм гражданнарның аның фикер 

алышуында катнашуы турында " карар проектына гражданнарның 

тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе 
1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль 

берәмлеге Советының «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы 

«муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы Карары проектына тәкъдимнәр «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советына 

түбәндәге адрес буенча кертелә: Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Тенеш шәһәр тибындагы поселогы, 

Ленин урамы,  8, эл буенча.почта: Ten.Kam@tatar.ru кушымта итеп бирелә торган үрнәк нигезендә төзәтмәләр таблицасы 

рәвешендә язмача формада: 
№ Пункт  Карар 

проекты 

тексты 

Авторның 

проекты 

тексты 

Проект 

тексты, 

төзәтмәләрне 

исәпкә алып 

Төзәтмәләр авторы 

(Ф. И. О., адрес, 

телефон, эш, уку 

урыны) 

      

 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр муниципаль 

берәмлек территориясендә мәгълүмат стендларында карар игълан ителгән көннән 

алып 5 июльгә кадәр кабул ителә. 

2. Ачык тыңлауларда катнашу өчен гаризалар 422839, Татарстан 

Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Тенеш шәһәр тибындагы 

бистәсе, Ленин урамы, 8 нче йорт адресы буенча шәхсән яисә почта аша («гавами 

тыңлаулар» конвертындагы тамгалы тамга белән), шулай ук эл буенча 

бирелә.почта: Ten.Kam@tatar.ru. 

Гаризалар эш көннәрендә 8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр, ачык тыңлаулар 

үткәрүгә кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

3. Гражданнарның тәкъдимнәре " Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль 

берәмлеге башлыгы тарафыннан теркәлә һәм карау өчен «Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр тибындагы 

поселогы»муниципаль берәмлеге Советына тапшырыла. 


