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КАРАР 

 

Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль районының 

 "Иске Кади  авыл җирлеге" муниципаль  

берәмлеге территориясендә каты  

коммуналь калдыклар җыю урыннарын  

(мәйданчыкларын) төзекләндерү һәм 

 аларның реестрын алып бару турында   
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Каты коммуналь 

калдыкларны җыю урыннарын (мәйданчыкларын) төзекләндерү һәм аларның 

реестрын алып бару Кагыйдәләрен раслау турында»2018 елның 31 

августындагы 1039 номерлы карары нигезендә», Иске Кади авыл җирлеге 

Советының 2017 елның 1 августындагы 59 номерлы «Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы Иске Кади авыл җирлеге 

территориясендә төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында»  карары 

белән,Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Иске Кади 

авыл җирлеге Уставына, Чирмешән муниципаль районы Иске Кади авыл 

җирлеге башкарма комитеты таянып,  КАРАР БИРӘ: 

1.Раслау: 

1.1. 1 нче кушымта нигезендә Иске Кади  авыл җирлеге башкарма 

комитеты белән «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Иске Кади авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыю урыны (мәйданчыгы) булдыру турында гариза 

формасын. 
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1.2. №2 кушымта нигезендә, каты коммуналь калдыкларны җыю урыны 

(мәйданы) турында белешмәләрне «Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Иске Кади авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

территориясендә реестрга кертү өчен гариза формасын. 

1.3. № 3 кушымта нигезендә «Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Иске Кади авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

территориясендә каты коммуналь калдыклар җыю урыннары 

(мәйданчыклары) реестры формасы. 

2. 2019 елның 1 июленнән Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы "Иске Кади авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге 

территориясендә каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) булдыру буенча гариза бирүчеләрдән гаризалар кабул 

итәргә әзер булырга; 

3. «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Иске Кади 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь 

калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) реестрын кәгазьдә һәм 

электрон рәвештә алып баруны һәм аны Чирмешән муниципаль районының  

(http:/ / cheremshan.tatarstan. ru) адресы буенча Интернет челтәре рәсми 

сайтында урнаштыруны оештырырга; 

4. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

Интернет-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында әлеге карарны 

игълан итәргә һәм веб-адрес: http://cheremshan.tatarstan.ru/ һәм Интернет-

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында»  веб-адрес буенча: <url> 

http://pravo.tatarstan.ru. урнаштырырга; 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымда 

калдырам. 

 

Иске Кади авыл җирлеге 

 Башкарма комитет җитәкчесе                                И. С . Мөхетдинов 

 

 


