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КАРАР
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Нармонка авыл

җирлеге Советының 2018 елның 12 ноябрендә кабул ителгән 127
номерлы «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы

Нармонка авыл җирлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләрен
раслау турында " карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

«Россия  Федерациясендə  җирле  үзидарə  оештыруның  гомуми
принциплары  турында»  2003  елның  6  октябрендəге  131-ФЗ  номерлы,
«Әйлəнə-тирə мохитне саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ
номерлы,  «Җитештерү  һəм куллану  калдыклары турында»  1998  елның 24
июнендəге 89-ФЗ номерлы, «Халыкның санитария-эпидемиология иминлеге
турында»  1999  елның  30  мартындагы  52-ФЗ  номерлы,  «Россия
Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында
«Федераль  законга  һəм  Россия  Федерациясенең  аерым  закон  актларына
үзгəрешлəр  кертү  хакында»  2017 елның 29 декабрендəге  463-ФЗ номерлы
Федераль», «Россия Федерациясендə инвалидларны социаль яклау турында
«Федераль законның 15 статьясына үзгəреш кертү хакында» 2017 елның 29
декабрендəге  477-ФЗ  номерлы,  Россия  Федерациясе  Төзелеш  һəм  торак-
коммуналь хуҗалык министрлыгының «Җирлеклəр, шəһəр округлары, шəһəр
эче  районнары  территориялəрен  төзеклəндерү  кагыйдəлəрен  əзерлəү  өчен
методик тəкъдимнəр» 13.04.2017 ел, № 711/пр боерыгы, Россия Федерациясе
шəһəрлəрендə  яшел  үсентелəрне  булдыру,  саклау  һəм  карап  тоту
кагыйдəлəре  белəн  расланган  Россия  Федерациясе  Дəүлəт  Төзелеш
Министрлыгының 15.12.1999 ел, № 153 боерыгы белəн расланган, Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районының Нармонка авыл җирлеге Уставы
белəн,  предприятие,  оешма,  учреждение,  вазыйфаи  затларның  һəм
гражданнарның  санитар  һəм  экологик  торышы,  чисталык  һəм  тəртипне
саклау максатыннан, Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
Нармонка авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Нармонка авыл җирлеге Советының 12.11.2018 ел, №127 «Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Нармонка  авыл  җирлеге



территориясен  төзеклəндерү  кагыйдəлəрен  раслау  турында»  карарына
кушымта нигезендə үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертергə. 

2.  Әлеге  карарны Интернет-мəгълүмат-телекоммуникация  челтəрендə
Татарстан Республикасы Хокукый мəгълүматның рəсми порталындагы веб-
адрес  буенча  бастырып  чыгарырга  (халыкка  җиткерергə):
http://pravo.tatarstan.ru  һəм  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районы Нармонка авыл җирлеге  торак пунктлары территориясендə махсус
җиһазландырылган стендларда түбəндəге адреслар буенча: ТР, Лаеш районы,
Нармонка авылы, Молодежная ур., 12 а. 

3.  Әлеге  карарның  үтəлешен  контрольдə  тотуны  үзем  артыннан
калдырам.

Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы
Нармонка авыл җирлеге
Башлыгы, Совет рәисе                                                  Л.Д.Стерякова
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Советы утырышың  2019 елның
 29 июлендəге 

152/1  номерлы  карарына
Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Нармонка
авыл җирлеге Советының 2018 елның 12 ноябрендә кабул ителгән 127

номерлы «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
Нармонка авыл җирлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләрен

раслау турында " карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр

1. 10 пунктны яңа редакциядə бəян итəргə: 

«10.  Җирле əһəмияттəге  автомобиль юлларын карап тоту һəм җыештыру федераль
закон талəплəренə туры китереп əлеге эш төрлəрен үткəрүгə  конкурста  җиңгəн махсус
оешмалар тарафыннан башкарыла.». 

2. 12 пунктның 2 пунктчасын яңа редакциядə бəян итəргə: 

"2)  гомуми  файдаланудагы  яшеллəндерелгəн  территориялəр  чиклəрендə-федераль
законнар талəплəре нигезендə əлеге эшлəрне башкаруга конкурс откан вəкалəтле орган
яисə махсуслаштырылган оешма;". 

3. 12.1 пунктын өстəргə. килəсе эчтəлектəге: 

«12.1.Чүп үлəне һəм куак үсемлеклəре белəн, барыннан да элек, гражданнар тормышы
һəм  сəламəтлеге  өчен  куркыныч  тудыручы  үсемлеклəр  белəн  (алар  арасында  –  Сасна
Балтыргычы)  бетерү  буенча  эшлəр  үткəрү.  Күрсəтелгəн  эшлəрне  үтəмəгəн  өчен
җаваплылык үз милкендə булган гражданнарның гомеренə һəм сəламəтлегенə куркыныч
тудыручы үсемлеклəр үсүче, үз милкендə яки аннан файдалануда булган юридик затларга
(шəхси эшмəкəрлəр) һəм физик затларга йөклəнə.» 

4. 36 пунктын яңа редакциядə бəян итəргə: «36. Юлларны карап тоту федераль закон
талəплəренə туры китереп əлеге эш төрлəрен үткəрүгə конкурста җиңгəн махсус оешмалар
тарафыннан башкарыла». 

5.  66 пунктының 1 абзацын яңа редакциядə  бəян итəргə:  «66.  Урам һəм йорт яны
яктыртылышын карап тоту  һəм ремонтлауны вəкалəтле  орган яки махсуслаштырылган
оешма гамəлгə ашыра, ул əлеге эш төрлəрен федераль закон талəплəренə туры китереп
үткəрүгə конкурс отты». 

6. 75 пунктын яңа редакциядə бəян итəргə: «75. Кече архитектура формалары бирелгəн
җир  кишəрлеклəре  чиклəрендə,  гомуми  кулланылыштагы  территориялəрдə  җир
кишəрлеклəре  хуҗалары  тарафыннан  башкарыла  –  əлеге  эш  төрлəрен  федераль  закон
талəплəренə  туры  китереп  үткəрүгə  конкурс  откан  оешма  белəн  килешү  нигезендə
вəкалəтле орган тарафыннан тəэмин ителə.».

 7. 87 пунктын яңа редакциядə бəян итəргə: «87. Җирлəү урыннарын санитар тəртиптə
тотуны махсуслаштырылган оешма гамəлгə ашыра, ул əлеге төр эшлəрне федераль закон
талəплəренə туры китереп үткəрүгə конкурста җиңеп чыга.». 



8. 6 пунктның 30 абзацын яңа редакциядə бəян итəргə:  «стационар булмаган сəүдə
объекты  –  инженер-техник  тəэмин  итү  челтəрлəренə  тоташу  (технологик  тоташтыру)
булмауга карамастан, җир кишəрлеге белəн бəйле булмаган вакытлыча корылмадан яки
вакытлыча корылмадан торган сəүдə объекты (павильон һəм киоск);".
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