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Кама Тамагы муниципаль районының Уразлы авыл җирлеге 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 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл җирлеге 

Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл 

җирлеге Советының 2017 елның 23 июнендәге 42 номерлы карары белән 

расланган «Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

Кагыйдәне түбәндәге эчтәлекле 9.1 пункты белән тулыландырырга: 

«9.1. Сосновский  борщевигының үсүенә юл куймау максатыннан, 

оештыру-хокукый формаларына карамастан, шәхси затлар һәм физик затлар 

аларның милкендә яки аннан файдалануда булган җир кишәрлекләрендэ, 

Сосновский борщевигын юк итү буенча чаралар үткәрергә тиеш ».  

         31 пунктка  түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:    

            “30 см артык калынлыкта кар катламнары барлыкка килүгә юл куймас 

өчен, түбәләрне даими чистартып торырга кирәк,» 

     

      Кагыйдәне түбәндәге эчтәлекле 35.14 пункты белән тулыландырырга: 

«35.14. физик затлар һәм юридик затлар (шәхси эшмәкәрләр) га, аларның 

милкендә яки аннан файдалануда булган җир кишәрлекләрендэ, Сосновский 

борщевигын юк итү буенча чаралар үткәрү.».  

 

Кагыйдәне 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. Урналарны чистарту аларның тулуына карап, йортларның һәм 

территорияләрнең милекчеләре һәм арендаторлары тарафыннан башкарыла. 

Урналарны буяу кирәк булганда башкарыла. Урналарны кирәгеннән артык 

тутыру һәм пычрату рөхсәт ителми.»; 

 

    Кагыйдәне түбәндәге эчтәлекле 115.2 пункты белән тулыландырырга: 

"115.2. Юлның машиналар йөри торган өлешен механикалаштырылган 

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

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. Әлеге карарны түбәндәге  адреслар буенча урнашкан мәгълүмат стендларында 

игълан итәргә: 

- Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Уразлы авылы, 

Тынычлык  ур., 7; 

- Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кече Карамалы 

авылы, Кече  ур., 1, 

         һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

«Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең  рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3.  Әлеге карар аны рәсми игълан иткән (бастырып чыгарган) көннән үз көченә 

керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Уразлы авыл җирлеге башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Уразлы авыл җирлеге Советы Рәисе                                         М.Г.Хәмидуллин 

 

 

 

 

 

 
 

 


