
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                               КАРАР 

23 сентябрь 2019 ел                                                                                      № 2  

 

 

Татарстан   Республикасы    Сарман     муниципаль    районы  

Карашай-Саклау     авыл    җирлегенең     2018    нче     елның 19  

июнендәге  60  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 «Карашай-Саклау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә 

КАРАР БИРӘМ: 

1.  “Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Карашай-Саклау 

авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү нормаларын һәм 

кагыйдәләрен раслау турында”  2018 елның 19 июнендәге 60 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында  Карашай-Саклау  авыл җирлеге Советы карары проекты 

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

2. Билгеләү: 

- халык тыңлауларын оештыручы- Карашай-Саклау авыл җирлеге Советының 

«Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл җирлеге 

«муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен 

раслау турында» 2018 елның 19 июнендәге 60 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

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

- үткәрү датасы һәм вакыты-2019 елның 30 сентябре 10.00 сәгатьтә; 

- үткәрү урыны-Карашай-Саклау авыл клубы  (адресы: Карашай-Саклау авылы, 

Ленин урамы, 100); 

- 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, Карашай-

Саклау  авылы, Ленин урамы, 100 йорт. 

Совет Карашай Сакловского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики 

Татарстан. 

ИНН 1636001330 

ОГРН 1021601313128 

ОКАТО 92253828000 

Инд.423378,РТ,с.Карашай Саклово, 

ул.Ленина ,д.100 

Телефон: 8 85559 4-92-18 

 

Татарстан.Республикасы 

Сармановского муниципаль районы 

Карашай Саклау авыл җирлеге  

Советы 

ИНН 1636001330 

ОГРН 1021601313128 

ОКАТО 92253828000 

Инд.423378,ТР,Карашай Саклау 

авылы,Ленин ур. 100 йорт 

Телефон: 8 85559 4-92-18 



 

3. Карашай-Саклау авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы «Карашай-Саклау авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

территориясен төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау турында» 2018 

елның 19 июнендәге 60 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында " карар 

проектын әзерләү буенча эшче төркем: 

- карар проектын мәгълүмат стендларында танышу өчен урнаштыра; 

- гамәлдәге законнар нигезендә проект буенча фикер алышу буенча гавами 

тыңлаулар әзерли һәм үткәрә; 

- халык тыңлаулары нәтиҗәләрен бастыра; 

- Карашай-Саклау авыл җирлеге Советына ачык тыңлаулар беркетмәсе, 

җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бәяләмә кертә. 

4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында», (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм «Сарман муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат – 

телекоммуникация челтәрендә, Карашай-Саклау авылы территориясендә урнашкан 

махсус мәгълүмати стендларда урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

 

 Карашай-Саклау авыл җирлеге башлыгы                                      В.В.Хосниева                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карашай-Саклау авыл җирлеге башлыгының  

2019 нчы елның 23 сентябрендәге 

2 номерлы карарына 1нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Карашай-Саклау авыл 

җирлегенең 2018 нче елның 19  июнендәге 60 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.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карашай-Саклау авыл җирлеге башлыгының  

2019 нчы елның 23 сентябрендәге 

2 номерлы карарына 2нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Карашай-Саклау авыл 

җирлегенең 

2018 нче елның 19 июнендәге 60 номерлы “Территорияне төзекләндерү буенча 

нормаларны һәм кагыйдәләрне раслау турында” гы карарына үзгәрешләр кертү 

 карары проектын әзерләү буенча эшче төркем составы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Вазифасының исеме 

 

Хосниева Вероника Вячеслав кызы Сарман муниципаль районы 

Карашай-Саклау авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе-

комиссия рәисе 

Эхмэтшина Голчэчэк Дамир кызы Сарман  муниципаль районы 

Карашай-Саклау авыл җирлеге 

башкарма комитеты Секретаре-

комиссия секретаре 

Эхмэтшин Фэниль Салават улы Сарман муниципаль районы 

Карашай-Саклау авыл җирлеге 

Советы депутаты  

 

Эхмэтшина Дания Махдумян кызы Сарман муниципаль районы 

Карашай-Саклау авыл җирлеге 

Советы депутаты  

 

Зайнеев Рамил Шамил улы Сарман муниципаль районы 

Карашай-Саклау авыл җирлеге 

Советы депутаты  

 


