
30.09.2019 Кырынды авылы № 50-1

Татарстан  Республикасы  Әгерҗе
муниципаль  районының  «Кырынды  авыл
җирлеге»  муниципаль  берәмлеге
территориясен  төзекләндерү  кагыйдәләренә
үзгәрешләр кертү турында

Россия  Федерациясе  Шәһәр  төзелеше  кодексы,  «Россия  Федерациясендә
инвалидларны  социаль  яклау  турында»  24.11.1995  №  181-ФЗ  Федераль  закон,
“Дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүне  оештыру  турында”  27.07.2010,  №
210-ФЗ Федераль закон нигезендә,  Әгерҗе районы прокуратурасының 18.02.2019
№  02-01-18-2019  мәгълүматы  нигезендә,  Татарстан  Республикасы  Әгерҗе
муниципаль районының Кырынды авыл җирлеге Советы карар бирә:

1.  Татарстан  Республикасы  Әгерҗе  муниципаль  районы  Кырынды  авыл
җирлеге  Советының  2018  елның  15  сентябрендәге  39-1  номерлы  карары  белән
расланган  Татарстан  Республикасы Әгерҗе  муниципаль  районы «Кырынды авыл
җирлеге»  муниципаль  берәмлеге  территориясен  төзекләндерү  кагыйдәләренә
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

а) 1.6 пунктының 28 абзацын үзгәртеп, түбәндәге редакциядә бирергә:
"Кызыл  линияләр  -  гомуми  файдаланудагы  территорияләрнең  чикләрен

билгеләүче  һәм  территорияне  планлаштыру  документларында  билгеләнергә,
үзгәртергә яки юкка чыгарылырга тиешле кызыл линияләр";

б) 2.12.13, 3.3.3. пунктларын 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 I  ,  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.»;



в)  8  нче  бүлекне  түбәндәге  эчтәлекле  8.2.1.3  пункты  белән
тулыландырырга:

«Балтырган  үсеше  мәйданы  артуга  бәйле  рәвештә,  милекләрендәге  җир
кишәрлекләрендә балтырганны юк итү буенча физик һәм юридик затларга (шәхси
эшмәкәрләргә) бурыч йөкләү». 

2.  Әлеге  карарны  Кырынды  авыл  җирлегенең  мәгълүмат  стендларына
урнаштыру  юлы  белән,  Татарстан  Республикасы  Әгерҗе  муниципаль  районы
сайтында Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составында
http://agryz.tatarstan.ru  игълан  итәргә  һәм  Татарстан  Республикасының  рәсми
хокукый мәгълүмат порталында http://pravo.tatarstan.ru бастырырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

Авыл җирлеге башлыгы,
Совет рәисе И. И. Закиров


