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2020 елның  12 феврале                                                             151 номерлы

                                                                                                          

КАРАР

«Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  “Лаеш
шәһәре”муниципаль  берәмлеге   территориясен  төзекләндерү
кагыйдәләрен раслау турында " 2018 елның 12 ноябрендәге 113 номерлы
“Лаеш  шәһәре”муниципаль  берәмлеге Советы  карарына  үзгәрешләр
һәм өстәмәләр кертү проекты турында 

1. «Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарәне  оештыруның  гомуми
принциплары  турында»  2003  елның  06  мартындагы  131-ФЗ  номерлы,
«Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ
номерлы,  «Җитештерү  һәм  куллану  калдыклары  турында»  Федераль
законның 24.06.1998 № 89-ФЗ номерлы, «Халыкның санитар-эпидемиологик
иминлеге  турында»  1999  елның  30  мартындагы  52-ФЗ  номерлы,  «Россия
Федерациясендә  җирле  үзидарәне  оештыруның  гомуми  принциплары
турында»  Федераль  законга  һәм  Россия  Федерациясенең  аерым  закон
актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2017 елның 29 декабрендәге 477-ФЗ
номерлы  «Россия  Федерациясендә  инвалидларны  социаль  яклау  турында»
Федераль  законның  15  статьясына,  Россия  Федерациясе  Торак-коммуналь
хуҗалыгы  министрлыгының  2017  елның  13  мартындагы  711/пр  номерлы
боерыгы белән, "  Җирлекләр,  шәһәр  округлары,  шәһәр  эчендәге  районнар
территорияләрен  төзекләндерү  кагыйдәләрен  әзерләү  өчен  методик
тәкъдимнәр,  Россия  Федерациясе  Дәүләт  төзелешенең  15.12.1999елның
153номерлы боерыгы  белән  расланган  Россия  Федерациясе  шәһәрләрендә
яшел үсентеләр төзү, аларны саклау һәм тоту кагыйдәләре белән, «Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  “Лаеш  шәһәре”муниципаль
берәмлеге » муниципаль берәмлеге уставы белән, Татарстан Республикасы
Лаеш  муниципаль  районының   “Лаеш  шәһәре”муниципаль  берәмлеге



территориясендә санитар һәм экологик торышы, чисталык һәм тәртип саклау
өчен  предприятиеләрнең,  оешмаларның,  учреждениеләрнең,  вазыйфаи
затларның  һәм  гражданнарның  җаваплылыгын  көчәйтү  һәм  арттыру
максатларында  Татарстан   Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының
“Лаеш шәһәре”муниципаль берәмлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1.  2018  елның  12  ноябрендәге  113  номерлы«Татарстан  Республикасы
Лаеш  муниципаль  районы  “Лаеш  шәһәре”муниципаль  берәмлеген
төзекләндерү  кагыйдәләрен  раслау  турында  "  гы карарына  (№1 кушымта)
үзгәрешләр  һәм  өстәмәләр  кертү  проектын  хупларга  һәм  халык  алдында
тыңлауларга чыгарырга.

 2.  2018 елның 12 ноябрендә  кабул  ителгән  113 номерлы «Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  “Лаеш  шәһәре”муниципаль
берәмлеген төзекләндерү  кагыйдәләрен  раслау  турында  "  карарына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү. 

 3 Расларга:
-  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  “Лаеш

шәһәре”муниципаль  берәмлеге территориясен  төзекләндерү  кагыйдәләрен
раслау  турында»  2018  елның  12  ноябрендәге  113  номерлы  “Лаеш
шәһәре”муниципаль берәмлеге советы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2
нче кушымта);

-  «Татарстан   Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  “Лаеш
шәһәре”муниципаль  берәмлеге территориясен  төзекләндерү  кагыйдәләрен
раслау  турында»  2018  елның  12  ноябрендәге  113  номерлы  “Лаеш
шәһәре”муниципаль берәмлеге советы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 нче кушымта).

4.   Билгеләргә:
4.1. Халык тыңлауларын үткәрү датасы-2020 елның 6 марты.
4.2. Ачык тыңлауларны үткәрү вакыты – 15-00 сәгать.
4.3. Үткәрү урыны– Лаеш шәһәре, Коммунальная ур., 3 нче йорт адресы 

буенча.
5.  Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә

Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүмат  рәсми  порталында
http://pravo.tatarstan.ru  веб-адресы  буенча  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы  “Лаеш шәһәре”муниципаль берәмлеге торак пунктлары
территориясендә махсус җиһазландырылган стендларда түбәндәге адреслар
буенча: Лаеш шәһәре, Коммунальная ур., 3 нче йорт.

6.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  “Лаеш
шәһәре”муниципаль  берәмлеге Советы  аппаратына  һәм  Башкарма
комитетына  ачык  тыңлаулар  үткәрүне,  күрсәтелгән  карар  проекты  буенча
гражданнар тәкъдимнәрен кабул итүне һәм исәпкә алуны тәэмин итәргә.

7.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  “Лаеш
шәһәре”муниципаль берәмлеге советына, гавами тыңлауларда әйтелгән һәм
аның буенча фикер алышу барышында кергән тәкъдимнәрне исәпкә алып,
карар  проектын  эшләп  бетерергә  һәм  Татарстан  Республикасы  Лаеш



муниципаль  районының  “Лаеш  шәһәре”муниципаль  берәмлеге советы
утырышын карауга кертергә.

8. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам
. 

Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы 
"Лаеш шәһәре" муниципаль
 берәмлеге Башлыгы- Совет Рәисе
 урынбасары -                                                                                  И.В.Коробов
 



Татарстан Республикасы Лаеш 
муниципаль районының “Лаеш 
шәһәре” муниципаль берәмлеге 
Советының  2020 елның 151 
номерлы карарына
1 нче кушымта .

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы “Лаеш
шәһәре”муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү

кагыйдәләрен раслау турында " 2018 елның 12 ноябрендәге 113 номерлы
“Лаеш шәһәре”муниципаль берәмлеге Советы карарына үзгәрешләр

1. 94 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«94.  Гомуми  файдаланудагы  барлык  парковкаларда,  шул  исәптән

социаль, инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары (торак,

иҗтимагый һәм җитештерү биналары, төзелешләр һәм корылмалары, физик

культура-спорт  оешмалары  урнашкан,  мәдәният  оешмалары  һәм  башка

оешмалар), ял итү урыннары янында,  I, II төркем инвалидлар белән идарә

ителә  торган  транспорт  чаралары,  һәм  мондый  инвалидларны  һәм  (яисә)

инвалид балаларны йөртә торган транспорт чаралары өчен бушлай парковка

өчен урыннарның кимендә 10 проценты (ләкин кимендә бер урыны) бүлеп

бирелә. III төркем инвалидлар арасыннан булган гражданнарга әлеге пункт

нормалары  Россия  Федерациясе  Хөкүмәте  билгеләгән  тәртиптә  тарала.

Күрсәтелгән  транспорт  чараларында  "Инвалид"  тану  билгесе  билгеләнергә

һәм  әлеге  транспорт  чаралары  турындагы  мәгълүмат  инвалидларның

федераль реестрына кертелергә тиеш.



Татарстан Республикасы Лаеш 
муниципаль районының “Лаеш 
шәһәре” муниципаль берәмлеге 
Советының  2020 елның 151 
номерлы карарына
2 нче кушымта .

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы “Лаеш
шәһәре”муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү

кагыйдәләрен раслау турында " 2018 елның 12 ноябрендәге 113 номерлы
“Лаеш шәһәре”муниципаль берәмлеге Советы карарына үзгәрешләр

һәм өстәмәләр кертү проекты буенча гражданнар тәкъимнәрен исәпкә
алу һәм аның турында фикер алышуда гражданнарның катнашу

тәртибе 

1.  1.  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  “Лаеш
шәһәре”муниципаль  берәмлеге территориясендә  төзекләндерү  кагыйдәләрен
раслау турында» 2018 елның 12 ноябрендәге 113 номерлы Карарына үзгәрешләр
һәм  өстәмәләр  кертү  проекты  буенча  тәкъдимнәр  һәм  гражданнарның  аның
буенча  фикер  алышуда  катнашуы  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районының   “Лаеш  шәһәре”муниципаль  берәмлеге Советына  түбәндәге  адрес
буенча язма формада кертелә: Лаеш шәһәре, Коммунальная ур., 3 нче йорт.

Тәкъдимнәр эш көннәрендә басылып чыккан (халыкка җиткерелгән) көннән
бер ай эчендә 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул ителә.

2. Халык алдындагы тыңлауларда катнашу хокукына гаризалар шәхсән яисә
почта  аша,  өстәмә  язу  белән  (Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районының  “Лаеш  шәһәре”муниципаль  берәмлеге территориясен  төзекләндерү
кагыйдәләренә  үзгәрешләр  һәм  өстәмәләр  кертү  турында  фикер  алышу) Лаеш
шәһәре, Коммунальная ур., 3 нче йорт адресы буенча бирелә.

Гаризалар  гавами  тыңлаулар  уздыру  датасына  кадәр  7  көннән  дә  соңга
калмыйча эш көннәрендә 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул ителә.



Татарстан Республикасы Лаеш 
муниципаль районының “Лаеш 
шәһәре” муниципаль берәмлеге 
Советының  2020 елның 151 
номерлы карарына
3 нче кушымта .

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы “Лаеш
шәһәре”муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү

кагыйдәләрен раслау турында " 2018 елның 12 ноябрендәге 113 номерлы
“Лаеш шәһәре”муниципаль берәмлеге Советы карарына үзгәрешләр
һәм өстәмәләр кертү проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе 

. «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  “Лаеш
шәһәре”муниципаль  берәмлеге  территориясен  төзекләндерү  кагыйдәләрен
раслау  турында»  2018  елның  12  ноябрендәге  113  номерлы  “Лаеш
шәһәре”муниципаль  берәмлеге  Советы  карарына  үзгәрешләр  һәм  өстәмәләр
кертү проекты буенча гавами тыңлаулар (алга таба - гавами тыңлаулар) «Россия
Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясы
нигезендә уздырыла». 

2.  Халык  тыңлауларында  катнашучылар  булып  җирлек  халкы  тора,  алар
“Лаеш  шәһәре”муниципаль  берәмлеге Советына  гавами  тыңлаулар  уздыру
датасына кадәр җиде көннән дә соңга калмыйча язма гаризалар тапшырганнар. 

3.   Ачык  тыңлауларда  катнашучылар  алдында  чыгыш  ясау  хокукыннан
башка  гына   “Лаеш  шәһәре”муниципаль  берәмлегенең барлык  кызыксынган
кешеләре катнаша ала. 

4.  Катнашучыларны  теркәү  ачык  тыңлаулар  башланырга  30  минут  кала
башлана.

5.  Халык  алдында  тыңлауларда  “Лаеш  шәһәре”муниципаль  берәмлеге
башлыгы  яки  Аның  кушуы  буенча  “Лаеш  шәһәре”муниципаль  берәмлегенең
башка вазыйфаи заты рәислек итә. 

6. Халык алдында тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул
утырышта  катнашучыларга  фикер  алышына  торган  мәсьәләнең  асылы,
тыңлауларны үткәрү тәртибе турында хәбәр итә.

7. Беркетмәне рәсмиләштерү, кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу өчен рәислек
итүче тәкъдиме буенча сәркатип сайлана. 

8. Төп доклад белән “Лаеш шәһәре”муниципаль берәмлеге Советы депутаты
чыгыш ясый.

9. Ачык тыңлауларда катнашучылар, чыгыш ясау хокукы белән, гариза бирү
вакытына  карап,  чират  тәртибендә  үз  тәкъдимнәрен  аргументацияләү  өчен
чакырыла.



10.  Ачык  тыңлауларда  катнашучыларның  чыгышлары  5  минуттан  артык
дәвам итәргә тиеш түгел.

11.  Ачык  тыңлауларда  катнашучылар  чыгыш  тәмамланганнан  соң  чыгыш
ясаучыларга рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы.

12.  Ачык  тыңлауларда  катнашучылар  ачык  тыңлаулар  барышына
тыкшынырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел.

13. Ачык тыңлаулар уздырганда тәртипне үтәү ачык тыңлауларда катнашу
өчен мәҗбүри шарт булып тора.

14. Ачык тыңлауларда катнашучылар тарафыннан уздыру тәртибе бозылган
очракта,  рәислек  итүче  аларны  утырыш  залыннан  чыгаруны  таләп  итәргә
хокуклы.
15.  Ачык  тыңлауларда  катнашучыларның барлык  кисәтүләре  һәм  тәкъдимнәре
сәркатипкә  язма  рәвештә  тапшырыла  һәм  гавами  тыңлаулар  беркетмәсенә
кушыла.  Ачык тыңлаулар беркетмәсе  рәислек итүче һәм сәркатип тарафыннан
имзалана.
        16.  Ачык тыңлаулар беркетмәсе нигезендә ачык тыңлаулар нәтиҗәләре
турында бәяләмә төзелә.

17.  Ачык  тыңлаулар нәтиҗәләре  буенча  бәяләмә халыкка игълан  ителергә
тиеш.

18. Ачык тыңлаулар үткәрүне оештыру һәм матди-техник яктан тәэмин итү
Татарстан  Республикасы Лаеш муниципаль районы “Лаеш шәһәре”муниципаль
берәмлеге башкарма комитеты тарафыннан башкарыла. 
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