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Шәле авыл җирлеге башкарма комитеты 

 

КАРАР 

 

 

     2019 елның 6 мае,                                                                                                    № 12 

 

 

Питрәч муниципаль районы Шәле авыл җирлеге территориясендә хуҗасыз һәм 

сукбай хайваннарны тоту һәм карап торуны оештыру тәртибен раслау турында 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль законн, «Халыкның 

санитария-эпидемиология иминлеге турында» 1999 елның 30 мартындагы 52-ФЗ 

номерлы федераль законнарга таянып, Питрәч муниципаль районының Шәле авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә һәм санитария - эпидемиология 

һәм ветеринария иминлеген, кешеләрнең һәм хайваннарның сәламәтлеген, 

тормышын саклауны тәэмин итү максатларында Шәле авыл җирлеге башкарма 

комитеты карар бирә: 

  1. Питрәч муниципаль районының Шәле авыл җирлеге территориясендә 

хуҗасыз һәм сукбай хайваннарны тотуны оештыру һәм карап тоту тәртибен 

расларга (кушымта). 

2. Әлеге карарны Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында бастырып 

чыгарырга (http://pestreci.tatarstan.ru). 

3. Әлеге карар басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

  

Шәле авыл җирлеге  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                          И. Р. Әхмәтҗанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шәле авыл җирлеге башкарма комитеты   

карарына 1 нче кушымта 

06.05.2019 ел  № 12 

 

 

 

Питрәч муниципаль районы Шәле авыл җирлеге территориясендә хуҗасыз һәм 

сукбай хайваннарны тоту һәм карап тотуны оештыру  

тәртибе 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

  1.1. Тәртип «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 

һәм «халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында»1999 елның 30 

мартындагы 52-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә эшләнгән. 

1.2. Әлеге тәртип авыл җирлеге территориясенең тиешле санитар торышын 

тәэмин итүне, халыкның күзәтүчесез хайваннарның начар тәэсиреннән 

куркынычсызлыгын, күзәтүчесез хайваннарның санын җайга салуның гуманлы 

методларын куллануны регламентлый, авыл җирлеге территориясендә хуҗасыз 

хайваннарны тоту, тоту, су сибүне һәм утильләштерүне оештыра һәм тәэмин итә. 

1.3. Төп төшенчәләр һәм аларны билгеләү, кулланыла торган әлеге Тәртиптә: 

- күзәтүчесез йорт хайваны-хуҗасы ягыннан турыдан-туры күзәтүче булмаган эт яки 

мәче, аның биләмәләреннән вакытлыча чыгып тору яки хуҗасының хайванга 

хокукларыннан баш тартуы яки хуҗасының билгесез булуы, шул исәптән йорт 

хайванын да, сукбай этләр; 

- сукбай хайван-хуҗаның нинди билгеләре булмаган эт яки мәче, урамда, базарда, 

скверда, паркта һәм башка җәмәгать урыннарында булуына карамастан, токымлы 

(муенник, клеймо, жетон, намордник һ. б.); 

- биологик калдыклар-хайваннар һәм кошлар үләксәләре; 

- йорт хайваны хуҗасы-әлеге зат карамагындагы территориядә даими яшәүче 

хайваннар артыннан карап тору һәм күзәтүне гамәлгә ашыручы физик яки юридик 

зат; 

- йорт хайваны-хуҗасы күзәтүе астында һәм аның торак урынында яки әлеге зат 

карамагындагы территориядә булган эт яки мәче; 

- эвтаназия-тиз һәм авыртусыз гуманлы хайваннарны үтерү,  

- йорт хайваннарын тоту-хайваннар, физик һәм психологик сәламәтлекне саклау, 

ветеринария-санитария һәм зоологик нормаларны үтәгәндә тулы кыйммәтле нәсел 

алу, шулай ук гражданнар һәм хайваннар дөньясы вәкилләренең җәмәгать тәртибен 

һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен йорт хайваннары хуҗалары тарафыннан 

кулланыла торган чаралар; 

- күзәтүчесез хайваннарны тоту-аларны тоту пунктларында тоту, хуҗаларга таләп 

буенча кайтару, хайваннарны күмү һәм утильләштерү. 

 

2. Сукбай һәм күзәтүчесез хайваннарны тоту шартлары 

 



          2.1. Сукбай этләрне һәм мәчеләрне тоту кеше һәм хайваннар өчен уртак 

булган авыруларны кисәтү һәм тарату, авыл җирлеге территориясендә халыкның 

тәртибен һәм тынычлыгын тәэмин итү максатларында башкарыла. 

          2.2. Сукбай һәм күзәтүчесез хайваннарны тоту һәм ташу хайваннар белән 

гуманлы мөнәсәбәт һәм иҗтимагый әхлак нормаларын үтәү принципларына 

нигезләнеп башкарыла. Караучысыз этләрне һәм мәчеләрне тоту сукбай этләрне һәм 

мәчеләрне, этләрне һәм этләрне тоту вакытында имгәнми торган махсус техник 

җайланмаларны йөртү өчен махсус җиһазландырылган транспорт чаралары 

ярдәмендә башкарыла. 

2.3. Яллар телдән һәм язмача гаризалар нигезендә генә башкарыла. 

Кунакханәләргә кергән барлык гаризалар, шулай ук бригадалар катгый хисап 

документы булган махсус журналда мәҗбүри рәвештә теркәлергә тиеш.  

2.4. Сукбай һәм күзәтүчесез хайваннар тотылырга тиеш. Беренче чиратта 

кешеләргә һәм башка хайваннарга, авыру, шулай ук карамагында булган хайваннар 

тотылырга тиеш: 

мәктәпкәчә балалар учреждениеләре, мәктәпләр территорияләрендә; 

сәламәтлек саклау учреждениеләре территорияләрендә; 

мәдәният учреждениеләре территорияләрендә; 

күпфатирлы торак йортлар территорияләрендә; 

халык күпләп су коену урыннары территорияләрендә; 

урам-юл челтәрендә һәм транспорт һәм (яки) җәяүлеләр хәрәкәте өчен 

куркыныч тудыра; 

шәхси торак төзелеше урамнары территорияләрендә. 

Подъездларда, подвалларда, биналарда хайваннарны тоту идарә оешмалары 

хезмәткәрләре яки предприятие, оешма, учреждение вәкилләрен алып бару шарты 

белән башкарыла. 

2.6. Тыю: 

агулаучы хайваннарны яки аларның тормышы һәм сәламәтлеге өчен 

куркыныч булган техник җайланмалар һәм препаратлар кулланып, тоту ысуллары; 

хуҗасыз хайваннарны аулаганда хайваннарны (чыбык элмәкләре, крюков һәм 

башкалар) җәрәхәтли торган җайланмалар куллану); 

        караучысыз этләрне һәм утлы коралдан, гражданнарның үз-үзеңне саклау һәм 

ашыгыч саклану очракларыннан тыш, мәчеләрне атып үтерү; 

аларны транспортлаганда һәм вакытлыча тотканда хуҗасыз һәм күзәтүчесез 

хайваннар белән рәхимсез мөрәҗәгать итәргә; 

аулаган хайваннарны сатарга һәм аларны шәхси затларга яки башка 

оешмаларга тапшырырга; 

милекчеләр рөхсәтеннән яки суд карарыннан башка фатирлардан һәм шәхси 

йортлардан хайваннарны тартып алу. Йорт хайванын хуҗасыннан мәҗбүри рәвештә 

тартып алу, гамәлдәге законнарда каралган очраклардан тыш, рөхсәт ителми; 

кибет, даруханәләр, коммуналь хезмәт күрсәтү предприятиеләре янында 

этләрне тотарга һәм башкалар.; 

биологик калдыкларны ташларга. 

 

3. Күзәтүчесез хайваннарны тотуны оештыру 

 

3.1. Күзәтүчесез хайваннарны тоту һәм әлеге эшчәнлек төренә лицензиясе булган 

хайваннар яки физик затлар белән эшләү буенча гамәлдәге законнар һәм әлеге 



Тәртип нигезендә күзәтүчесез хайваннарны тоту буенча хезмәт күрсәтүгә 

муниципаль контракт (шартнамә) нигезендә махсуслаштырылган оешма бригадасы 

башкара. 

3.2. Авыл җирлеге чикләрендә хуҗасыз хайваннарны тоту эшен оештыру җирлек 

администрациясе тарафыннан гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә хуҗасыз 

хайваннарны тоту буенча оешма белән килешүләр төзү юлы белән башкарыла. 

3.3. Җирлек хакимияте бюджет чыгымнарын планлаштыра, күзәтүчесез 

хайваннарны тоту эшчәнлеген контрольдә тота, гамәлдәге законнар нигезендә 

функцияләр башкара; 

         4.4. Ялны оештыру хезмәткәрләргә инструктаж үткәрә һәм аларга, 

гражданнарга беренче таләп буенча куела торган, күзәтүчесез этләрне һәм 

мәчеләрне тоту хокукына таныклыклар бирә. 

         3.5. Сукбай хайваннарны тоту җирлек администрациясе белән килешенгән 

график нигезендә башкарыла. 

         Кеше һәм хайваннар өчен уртак аеруча куркыныч йогышлы авырулар 

барлыкка килү һәм күпләп таралу куркынычы булган очракта, күзәтүчесез йорт 

хайваннарын тоту турында Карар Дәүләт ветеринария һәм (яки) дәүләт санитария-

эпидемиология хезмәтләре мәгълүматлары нигезендә кичекмәстән кабул ителә. 

         3.6. Ял белән шөгыльләнүче оешма 3 тәүлек дәвамында хуҗасыз хайваннарны 

ашату һәм тоту белән шөгыльләнә. 

         3.7. Йорт хайваннары булган билгеләре принадлежностей хуҗаларына тиеш 

содержаться аерым башка хайваннар алты ай дәвамында. 

          Мондый хайваннарны тоту турында аулаучы оешма, ул чакта полициягә яки 

җирлек администрациясенә гариза биргән вакыттан алып, өч көннән дә соңга 

калмыйча, бурычлы. 

3.8. Күзәтүчесез хайваннар турында мәгълүмат һәркемгә ачык һәм аңлаешлы булып 

тора. Кызыксынган барлык гражданнар һәм юридик затлар оешма күрсәткән 

телефон аша тотылган хайваннар турында кирәкле мәгълүмат алу өчен оешмага 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

3.9. Хайванның хуҗасы кирәкле терлекләрне тоту һәм тоту буенча 

махсуслаштырылган оешма чыгымнарын түләргә тиеш. Чыгымнарны каплау 

махсуслаштырылган оешманың исәп-хисап счетына акча күчерү юлы белән 

башкарыла. 

         3.10. Йорт хайваннары хуҗаларының мөрәҗәгате булмаган очракта, соңгылары 

кызыксынган оешмаларга яки гражданнарга аларның гаризалары нигезендә 

тапшырылырга мөмкин. 

         3.11. хуҗасы яки кызыксынган оешмаларга тапшырылмаган, гражданнарга 

ауланган йорт хайваннары тиеш. 

         3.12. Тотылган йорт хайваннарын тоту, тоту, тоту вакытыннан алып, 8 

сәгатьтән артык вакыт эчендә, махсус җиһазландырылган транспорт чараларында 

тоту тыела. 

         3.13. Кеше һәм башка хайваннарны тешләгән караучысыз хайваннар тотылырга 

яки иммобилизацияләнергә тиеш. 

 

4. Финанс белән тәэмин итү һәм чараларны үтәү тәртибе 

 



  Җирлек территориясендә хуҗасыз хайваннарны тотуны оештыру һәм тәэмин 

итү буенча шартлар тудыру кысаларында башкарыла торган чыгымнар җирле 

бюджет акчалары хисабына финанслана. 

Авыл җирлеге территориясендә хуҗасыз хайваннарны тоту белән тәэмин 

иткәндә төзелгән контрактлар, килешүләр шартлары нигезендә эшләр башкару, 

хезмәтләр күрсәтү финанслана. 

 

5. Хисаплылык 

 

5.1. Башкаручы муниципаль контракт нигезендә башкарылган эшләр һәм әлеге 

тәртип буенча хисап бирә. 
 


