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«Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» МБ Советының 2012 
елның 4 июлендəге 53 номерлы карары белəн расланган 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» МБ территориясен 
төзеклəндерү кагыйдəлəренə үзгəрешлəр кертү турында» 

 
«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендə, 
«Татарстан Республикасында җирле үзидарə турында» 2004 елның 28 июлендəге 
45 - ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы, «Россия Федерациясендə 
инвалидларны социаль яклау турында» Федераль законга үзгəрешлəр кертү һəм 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» Федераль 
законның 7 статьясындагы 6 өлешенең 16 пунктын үз көчен югалткан дип тану 
хакында»  2019 елның 18 июлендəге 184-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге Уставы белəн, 2019 елның 7 октябрендəге 
гавами тыңлаулар нəтиҗəлəре турында бəялəмə һəм гавами тыңлаулар уздыру 
буенча эшче төркем киңəшлəре нигезендə Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы 

 
КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» МБ Советының 2012 елның 4 июлендəге 53 номерлы 
карары белəн расланган Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 
«Җəлил ш. т. б.» МБ территориясен төзеклəндерү кагыйдəлəренə түбəндəге 
үзгəрешлəрне кертергə: 

1) 2.12.24.1 пунктчасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«Гомуми файдаланудагы барлык парковкаларда, шул исəптəн социаль, 

инженерлык һəм транспорт инфраструктурасы объектлары (торак, җəмəгать һəм 
җитештерү биналары, төзелмəлəр һəм корылмалар, шул исəптəн физкультура-
спорт оешмалары, мəдəният оешмалары һəм башка оешмалар урнашкан 
урыннарны да кертеп), ял итү урыннары 1, II төркем инвалидлар идарə итə торган 
транспорт чараларын һəм мондый инвалид балаларны һəм (яки) инвалид 
балаларны түлəүсез йөртү өчен кимендə 10 процент урын (лəкин бер урын) бүлеп 
бирелə. III төркем инвалидлары арасыннан булган гражданнарга əлеге өлеш 
нормалары Россия Федерациясе Хөкүмəте билгелəгəн тəртиптə тарала. 
Күрсəтелгəн транспорт чараларында «Инвалид» танып-белү билгесе куелырга һəм 
бу транспорт чаралары турында мəгълүмат инвалидларның Федераль реестрына  



 
 
 


