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Татарстан Республикасы Огерlке
муниципаль районыныц <lевэтернэ авыл
)цирлеге) муницигIаль берэмлеге
территориясен тозекландерy кагыйдэларенэ
Yзгэрешлэр KepTY турында l

россия Федерациясе Шаhэр тозелеше Кодексы, ((россия Федерациясендэ
инвzLлидЛарнЫ социалЬ яклаУ турында)> 24.\1.1995 J\ъ 181-ФЗ Федераль закон,
".Щэулат hэм муниципаль хезматлар кYрсэтYне оештыру турын да" 27.07.20l0, Jф
210-ФЗ ФедералЬ закоН нигезендэ, Огерже раЙоны прокуратурасыныц
18.02.2019 М 02-01-18-2019 меьлYматы нигезенда, Татарстан Республикасы
Огерlке мунициПаль райоНыныЦ Щевэтернэ авыл щирлеге Советы карар бира:

1. Татарстан Республикасы Огерхtе муниципалъ районы Щеватернэ- авыл
жирлеге Советыныц 2018 елныц 15 сентябрендэге 44-1 номерлы карары белэн
расланган Татарстан Республикасы Огерже муниципаль районы <Щеватернэ
авыл щирлеге)) муниципаль берэмлеге территориясен тозеклэндерy
кагыйдэлэренэ тубэндэге yзгэрешлэрне кертергэ:

а) 1.б пунктыныц 28 абзацын Yзгартеп, тубандаге редакцияда бирерга:
"кызыл линиялэр - гомуми файдаланудагы территориялэрнец чиклэрен

билгелэluче hэм территорияне планлаштыру документларында билгелэнергэ,
Yзгэртергэ яки юкка чыгарылырга тиешле кызыл линиялэр";

б) 2.12.13, 3.3.3. пунктларын тубандаге редакцияда баян rIтарга:
<гомуми файдаланудагы барлык парковкаларда, шул исаптэн социаль,

инженерлык hэм транспорт инфраструктурасы объектлары (торак, жэмэгатьhэм житештерy биналары, тозелмэлэр hэм корылмалар, шул исэптан
физкультура-спорт оешмалары, мэденият оешмалары haM башка оешмалар
урнашкан урынНарны да кертеп), ял итY урыннары I , II торкем инвалидлар
идарэ итэ торган транспорт чараларын hэм мондый инвалид балаларны hэм
(яки) инвалид балаларны тYлэYсез йорту очен кимендэ 10 процент урын (лэкин
б.Р урын) булеП бирела. III торкем инвалидлары арасынFIан булгагr
гражданнарга алеге олеш нормалары Россия Федерациясе Хокумэ,ге билгелэган
тартиптэ тарала. Курсэтелгэн транспорт чараларында "Инвалид" танып-белу



билгесе куелырга haM бу транспорт чаралары турында мэьлyмат
инвчtлидларныц Федераль реестрына кертелерга тиеш.>;

в) 8 нче булекне тyбандаге эчталекле 8.2.1.3 пункты белан

тулыландырырга:
кБалтырган yсеше майданы артуга бэйле рэвештэ, милекларендэге }ttир

кишарлеклэренда балтырганны юк иту буенча физик hэм юридик ЗаТлаРГа

(шэхси эшмакэрпэргэ) бурыч йеклэу>.
2. Олеге Карарны ,Щевэтернэ авыл жирлегенец мэьлyмат стендларына

урнаштыру юлы белэн, Татарстан Республикасы Огерже муниципаль раЙОны
сайтында Татарстан Республикасы муниципаJIь берэмлеклэре порталы
составында htф://аgryz.tаtаrstап.ru игълан итэргэ haM Татарстан
Республикасыныц рэсми хокукый мэьлyмат порталында http://pravo.tatarstan.ru

бастырырга.
3. Олеге Карарныц yталешен контрольдэ тотуны yз остемда кыIдырам.

Авыл жирлеге башлыгы,
Совет рэисе Ф,м. Йосыпов
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