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РЕШЕНИЕ КАРАР 

    № 21                                               08 октября  2019 ел                                                          

 

"Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җир-

леге территориясендә төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау 

турында» 2018 елның 18 июнендәге 5 номерлы карарга үзгәрешләр кертү ха-

кында" 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принципла-

ры 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 номер-

лы Федераль закон һәм «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне ое-

штыру турында» Федераль законның 7 статьясындагы 6 өлешенең 16 пунк-

тын, «Сарман авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын үз көчен 

югалткан дип тану турында", Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Сарман авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

     1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл 

җирлеге башлыгының 2018 нче елның 18 нче июнендә кабул ителгән 5 нче 

номерлы «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман 

авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен 

раслау турында» карарына үзгәрешләр кертергә» 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» урнаштырырга. PRAVO.TATARSTAN.RU («Сарман муници-

паль районы» муниципаль берәмлегенең рәсми сайтында) һәм «Интернет» 

мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә, Сарман, Яңа Әхмәт авыллары 

территориясендә урнашкан махсус мәгълүмат стендларында. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

Сарман Муниципаль Районы Советы Рәисе 

авыл җирлеге башлыгы 

муниципаль район башлыгы                                           Ф. М. Хөснуллин 



Сарман авыл җирлеге башлыгы 

карарына 2019 елның 20 сентябре, 

18 номерлы  кушымтасы 

   

 

Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге 

Татарстан Республикасы муниципаль районының 

2018 елның 18 июнендәге 5 номерлы «Территориядә төзекләндерү 

нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау 

Турында» 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 янында (физик 

культура-спорт оешмалары, мәдәният оешмалары һәм башка оешмаларны да 

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

транспорт чараларын һәм мондый инвалид балаларны һәм (яки) инвалид 

балаларны йөртүче транспорт чараларын түләүсез кую өчен кимендә 10 

процент 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.»; 


