
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

  

«17» сентябрь  2019 ел                           с. Рангазар                               № 2 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы  

Рангазар авыл җирлегенең 2018 нче елның 16 июнендәге 

7 номерлы «Территорияне төзекләндерү буенча  

нормаларны һәм кагыйдәләрне раслау турында» гы карарына 

үзгәрешләр кертү» проекты буенча  Җәмәгать тыңлауларын 

билгеләү турында 

 

                                                                                                                                                                         

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында «Федераль законга 

үзгәрешләр кертү хакында" 2019 елның 18 июлендәге 184-ФЗ номерлы Федераль 

закон һәм «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында 

"Федераль законның 7 статьясындагы 6 өлешенең 16 пунктын үз көчен югалткан 

дип тану турында" Федераль закон», Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы «Рангазар авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә КАРАР 

БИРӘМ: 

1.  “Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Рангазар авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү нормаларын һәм 

кагыйдәләрен раслау турында “ 2018 елның 16 июнендәге 7 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында «Рангазар  авыл җирлеге Советы карары проекты буенча 

фикер алышу буенча җәмәгать тыңлаулары билгеләргә (1 нче кушымта). 

2. Билгеләү: 

- халык тыңлауларын оештыручы- Рангазар авыл җирлеге Советының 

«Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл җирлеге 

«муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен 

раслау турында» 2018 елның 16 июнендәге 7 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында " карар проектын әзерләү комиссиясе (2 нче кушымта); 

- үткәрү датасы һәм вакыты-2019 елның 23 сентябре 10.00 сәгатьтә; 

- үткәрү урыны-Рангазар мәдәният йорты  (адресы: Рангазар авылы, Советская 

урамы, 48); 

- фикер алышына торган мәсьәлә буенча тәкъдимнәр һәм искәрмәләр язма 

рәвештә эш көннәрендә 8.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр түбәндәге адрес буенча 

кабул ителә: Татарстан Республикасы, Сарман муниципаль районы, Рангазар  

авылы, Советская урамы, 48 йорт. 

3. Рангазар авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы «Рангазар авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясен  

ГЛАВА РАНГАЗАРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

САРМАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

РАНГАЗАР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 



 
 



 

Рангазар авыл җирлеге башлыгының  

2019 нчы елның 17 сентябрендәге 

2 номерлы карарына 1нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлегенең 

2018 нче елның 16 июнендәге 7 номерлы «Территорияне төзекләндерү буенча 

нормаларны һәм кагыйдәләрне раслау турында» гы карарына үзгәрешләр кертү 

 

 

1) 4.30.4 пунктының 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 

«Гомуми файдаланудагы барлык парковкаларда, шул исәптән социаль, 

инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары (торак, җәмәгать һәм 

җитештерү биналары, төзелмәләр һәм корылмалар, шул исәптән физкультура-спорт 

оешмалары, мәдәният оешмалары һәм башка оешмалар урнашкан урыннарны да 

кертеп), ял итү урыннары 1, II төркем инвалидлар идарә итә торган транспорт 

чараларын һәм мондый инвалид балаларны һәм (яки) инвалид балаларны түләүсез 

йөртү өчен кимендә 10 процент урын (ләкин бер урын) бүлеп бирелә. III төркем 

инвалидлары арасыннан булган гражданнарга әлеге өлеш нормалары Россия 

Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә тарала. Күрсәтелгән транспорт 

чараларында «Инвалид» танып-белү билгесе куелырга һәм бу транспорт чаралары 

турында мәгълүмат инвалидларның Федераль реестрына кертелергә тиеш.»; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рангазар авыл җирлеге башлыгының  

2019 нчы елның 17 сентябрендәге 

2 номерлы карарына 2нче кушымта 

 

 

“Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлегенең 

2018 нче елның 16 июнендәге 7 номерлы «Территорияне төзекләндерү буенча 

нормаларны һәм кагыйдәләрне раслау турында» гы карарына үзгәрешләр кертү” 

 карары проектын әзерләү буенча эшче төркем составы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Вазифасының исеме 

 

Бариев Гөмәр Бари улы Сарман муниципаль районы Рангазар 

авыл җирлеге башкарма комитеты 

җитәкчесе-комиссия рәисе 

Шарипова Айназ Расих кызы Сарман  муниципаль районы 

Рангазар авыл җирлеге башкарма 

комитеты Секретаре-комиссия 

секретаре 

Гильфанова Нурия Зиннур кызы Сарман муниципаль районы Рангазар 

авыл җирлеге Советы депутаты  

 

Ильина Венера Ахияр кызы Сарман муниципаль районы Рангазар 

авыл җирлеге Советы депутаты  

 

Габидуллин Ильнур Мизхат улы Сарман муниципаль районы Рангазар 

авыл җирлеге Советы депутаты  

 


