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Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу авыл җирлеге
Советының 2012 елның 30 мартындагы 6 санлы «Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы «Урыссу авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә
төзекләндерү, чисталык һәм тәртип саклау кагыйдәләре турында»гы карарына
үзгәрешләр кертү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ санлы Федераль закон нигезендә
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу авыл җирлеге Советы
карар кылды:
1. "Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Урыссу авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү, чисталык һәм
тәртип турында”гы Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу
авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 мартындагы 6 санлы карарына (2014 елның
18 июнендәге 11 санлы, 2017 елның 17 октябрендәге 16 санлы, 2019 елның 29
мартындагы 4 санлы карарлары редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1.1. 3.1.7 өлештә «торак пункт" сүзләрен "җирлек" сүзенә алмаштырырга;
1.2. 5.3.1. бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.3.1.Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары.
Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.
Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм
эстетик яктан чиста булырга тиеш.
Тышкы мәгълүмат чаралары, учреждениеләр такталарыннан һәм режим
табличкаларыннан тыш, вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм
аның нигезендә урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә. Тышкы реклама һәм мәгълүмат
чаралары хуҗалары аларның тиешле торышын күзәтеп торырга, тышкы реклама һәм
мәгълүмат чараларын урнаштыру урыннарын вакытында ремонтларга һәм
җыештырырга тиеш.
Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын аларга реклама яки мәгълүмати
хәбәр урнаштырмыйча элү һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырына зыян китерү,
шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка
материаллар белән каплау, беркетү рөхсәт ителми.
Игъланнар һәм мәгълүмати хәбәрләр урнаштыру, шулай ук биналарның
фасадларында, корылмаларның һәм киоскларның тышкы стеналарында, уратып
алынган җирләрдә һәм коймаларда, павильоннарда, яктырту баганаларында, реклама
конструкцияләрендә һәм тышкы мәгълүмат чараларында, агачларда һәм асфальтта
язулар һәм сурәтләр ясау рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хуҗасы өч тәүлек эчендә территорияне
төзекләндерергә һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен торгызырга тиеш.
Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары фундамент блогы булган
очракта, фундамент блогы белән бергә монтажланган булырга тиеш.
Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларга зыян
китерү һәм объектларны бизәү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм
тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми.
Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары түбәндәге төрләдә булырга мөмкин:
-стена конструкциясе;
-декоратив панно;
- консоль конструкция;
- түбәле конструкция;
-витриналы конструкция;
- учреждение тактасы;
-режим таблицасы;
-модуль конструкциясе;
-стела;
-щит конструкциясе;
-флаглы композиция;
- махсус конструкция.
Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына карата гомуми таләпләр:
Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру
Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният
һәйкәлләре) турында Россия Федерациясе законнары, аларны саклау һәм куллану
турындагы законнар таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.
Тышкы мәгълүмат чараларында мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле
һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәп
урнаштырылырга тиеш.
Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланылган очракта текстларның эчтәлеге һәм
техник бизәлеше дөрес һәм ачык итеп язылган һәм охшаш булырга тиеш.
Гражданнар игъланнары өчен, мәдәни һәм спорт чаралары афишалары
урнаштыру.
Мәдәни һәм спорт чаралары афишаларын гражданнар күпләп җыела торган
урыннарда һәм җәяүлеләр күпләп яши торган урыннарда урнаштырыла торган махсус
тумбаларда, щитларда һәм стендларда гына урнаштыру рөхсәт ителә. Игъланнар өчен
стендлар аерым торучы объектлар рәвешендә яки биналарда яки корылмаларда
асылмалы щитлар рәвешендә урнаштырыла ала.
1.3. Бүлектә "10. Урыссу авыл җирлеге территориясен бәйрәмчә бизәү"
түбәндәге эчтәлектә өстәргә :
«10.1. Урыссу авыл җирлеге территориясен бәйрәм һәм тематик бизәү эшләре
бәйрәм и чаралар уза торган көннәрдә түбәндәге исемлек буенча башкарыла:
1. Яңа ел каникуллары (1,2,3,4,5,6 һәм 8 гыйнвар)
2. Раштуа бәйрәме (7 гыйнвар)
3. Ватанны саклаучылар көне (23 февраль)
4. Халыкара хатын-кызлар көне (8 март)
5. Россия җирле үзидарә көне (21 апрель)
6. Хезмәт һәм яз бәйрәме (1 май)
7. Җиңү көне (9 май)

8. Россия көне (12 июнь)
9. Хәтер һәм кайгы көне (22 июнь)
10. Россия Федерациясе Дәүләт флагы көне (22 август)
11. Татарстан Республикасы көне (30 август)
12. Белем көне (1 сентябрь)
13. Халыклар бердәмлеге көне (4 ноябрь)
14. Татарстан Республикасы Конституциясе (6 ноябрь)
15. Дуслык һәм татулык көне (7 ноябрь)
16. Россия Федерациясе Конституциясе көне (12 декабрь)
Бинаны, корылмаларны рәсмиләштерү аларның хуҗалары яки арендаторлары
тарафыннан, Урыссу авыл җирлеге территориясен бәйрәмчә бизәү концепциясе
кысаларында башкарыла.
10.2. Бәйрәм бизәлеше милли флагларны, лозунгларны, гирляндаларны,
панноларны элү, декоратив элементлар һәм композицияләр, киосклар, трибуналар,
эстрада стендларын урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе урнаштыруны үз
эченә ала.
10.3. Объектларны бәйрәм һәм тематик бизәүнең әзерлеге бәйрәм датасына 5 көн
кала, яңа елга – 20 декабрьгә кадәр билгеләнә.
10.4. Россия Федерациясе Дәүләт флагын, Татарстан Республикасы флагын,
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре флагларын бәйрәм бизәлешендә
һәм башка чараларда куллану «Россия Федерациясе Дәүләт флагы турында»гы 2000
елның 25 декабрендәге 1-ФЗ санлы Федераль конституциясе законы, «Татарстан
Республикасының дәүләт символлары турында» 1999 елның 14 июлендәге 2284
санлы Татарстан Республикасы законы, муниципаль хокукый актларда каралган
тәртиптә гамәлгә ашырыла.
10.5. Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл
хәрәкәтен җайга салуның техник чараларын салдырырга, җимерергә һәм аларны
алдан күрүне начарайтырга рөхсәт ителми;
1.4. 10 бүлекне 11 бүлек дип санарга.
2. Әлеге карар махсус мәгълүмат стендларында рәсми рәвештә халыкка
җиткерелгәннән соң, http://jutaza.tatarstan.ru электрон адресы буенча Ютазы
муниципаль районының рәсми сайтында һәм http://pravo.tatarstan.ru электрон
адресы буенча Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында
урнаштырылганнан соң үз көченә керә .
3.Әлеге карарның үтәлешен Урыссу авыл җирлеге башлыгына йөкләргә.

Урыссу авыл җирлеге
башлыгы вазыйфаларын башкаручы
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