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«Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге Советының 2015 елның 20
ноябрендәге 12 номерлы карары белән
расланган Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль районы
«Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеген
төзекләндерү
кагыйдәләренә
үзгәрешләр
кертү
турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14
статьясы, Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының
«Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә һәм
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Иске Куак
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү
объектларын чисталыкта һәм тәртиптә тотуга бердәм таләпләр билгеләү
максатларында, Иске Куак авыл җирлеге КАРАР БИРДЕ:
1 Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Иске Куак
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2015 елның 20 ноябрендәге
12 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Лениногорск
муниципаль районы «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге
территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
19 пунктның 2 пунктчасы

«2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә,
«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр,
хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында” 2013
елның 5 апрелендәге 44 - ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, әлеге эш
төрләрен үткәрүгә муниципаль заказ урнаштыру нәтиҗәләре буенча
башкаручы тарафыннан гамәлгә ашырыла».»;
17, 70, 99, 111 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«17. Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм җыештыру
«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр,
хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2013
елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә әлеге эш
төрләрен үткәрүгә муниципаль заказ урнаштыру нәтиҗәләре буенча
башкаручы тарафыннан гамәлгә ашырыла».»;
«70. Юлларны карап тотуны башкаручы «Дәүләт һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып
алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендә әлеге эш төрләрен үткәрүгә муниципаль
заказ урнаштыру нәтиҗәләре буенча гамәлгә ашыра.»;
«99. Яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган юл, урам һәм йорт
яны утларын карап тоту һәм ремонтлау «Дәүләт һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып
алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендә әлеге эш төрләрен үткәрүгә муниципаль
заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча башкаручы тарафыннан гамәлгә
ашырыла».»;
«111. Кече архитектура рәвешләрен карап тоту бирелгән җир участоклары
чикләрендә, гомуми файдалану территорияләрендә җир кишәрлекләре
хокукына ия булган кешеләр - башкаручы тарафыннан, «Дәүләт һәм
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның
5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә әлеге эш төрләрен
үткәрүгә муниципаль заказ урнаштыру нәтиҗәләре буенча гамәлгә ашырыла»
.»;
7 пунктның 13 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«якын-тирә территория - мондый җир кишәрлеге барлыкка килгән һәм
чикләре Россия Федерациясе субъекты законы белән билгеләнгән тәртип
нигезендә муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре
белән билгеләнгән очракта, бина, корылма, җир участогы янындагы гомуми
файдаланудагы территория;»
7 пунктның 37 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«контейнер» каты коммуналь калдыкларны, зур габаритлы калдыклардан
тыш, урнаштыру өчен билгеләнгән чүп җыю урыны;»
7 пунктның 89 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«төзекләндерү элементлары - декоратив, техник, планлаштыру, конструктив
җайланмалар, яшелләндерү элементлары, җиһазларның һәм бизәлешнең төрле
төрләре, шул исәптән биналарның фасадлары, корылмалар, кече архитектура
формалары, стандарт булмаган корылмалар, мәгълүмат щитлары һәм
территорияне төзекләндерүнең состав өлешләре буларак кулланыла торган
күрсәткечләр;»;
7пунктның 10 пунктчасының 4нче абзацын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«территорияне санитар чистарту - җыю (шул исәптән аерым җыю) һәм каты
коммуналь калдыкларны транспортировкалау эшчәнлеген оештыруда
катнашу»;
түбәндәге эчтәлекле 27.1 пункт өстәргә:
«27.1 юридик затлар (шәхси эшмәкәрләр) һәм физик затлар аларның милке
булып торган яки файдалануда булган җир кишәрлекләрендә нарат
борщевигын юк итү буенча эшләр башкарырга тиеш.»;
131 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«131. Транспорт чаралары тукталышында, шул исәптән социаль,
инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары янында
(физкультура-спорт оешмалары, мәдәният оешмалары һәм башка оешмалар
урнашкан биналар, төзелмәләр һәм корылмалар), ял урыннары (кимендә бер
урын) түләүсез парковка өчен 10 процент урын (ләкин кимендә бер урын)
бүлеп бирелә, I, II группа инвалидлар, шулай ук Россия Федерациясе Хөкүмәте
билгеләгән тәртиптә III төркем инвалидлары транспорт чаралары өчен,
инвалидлар һәм (яки) инвалид балаларны йөртүчеләр өчен бушлай парковка
урыны бүлеп бирелә. Күрсәтелгән транспорт чараларында "Инвалид" дигән
тану билгесе куелырга тиеш.»;
76 пунктны түбәндәге эчтәлекле 5 пунктча белән тулыландырырга:
«5) Нарат борщевигын милек булып торган һәм файдалануда булган җир
участогында юк итү.»;
136 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«136. Этләрне урамда йөртү муенчак (этне тотып торучы бүтән җайланма)
һәм борынчык кулланып башкарылырга тиеш, өч айга кадәрге эт балалары һәм
кечкенә этләрне йөртү очракларыннан тыш, әгәр алар махсус сумкага
(контейнерга) яки аларны урамда йөртүче зат кулында булса. Әлеге Законда
билгеләнгән тәртиптә теркәлгән эт муенчагында аның идентификацион
номеры күрсәтелергә тиеш. Этләрне муенчаксыз урамда йөртү торак пунктлар

чикләреннән тыш, шулай ук мондый урамда йөрергә рөхсәт итүче билгеләр
куелган урыннарда рөхсәт ителә.»;
137 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«137. Тыела:
1) этләрне балалар һәм спорт мәйданчыкларында, пляжларда, мәгариф һәм
медицина оешмалары территорияләрендә урамда йөртү;
2) гражданнар күпләп ял итә торган урыннарда урнашкан су объектларында
этләрне коену;
3) җәмәгать урыннарында «Татарстан Республикасында йорт хайваннарын
тотуның аерым мәсьәләләре турында» 3/7/2014 № 16-ЗРТ Татарстан
Республикасы Законы белән билгеләнгән тәртиптә теркәлмәгән этләрне
урамда йөртү, аларның табигый ихтыяҗларын канәгатьләндерү
максатларында, гамәлгә ашырырга;
4) йөртергә алып чыккач этне караучысыз калдырырга;
5) алкоголь, наркотик яки токсик исереклеге торышы булган затлар, шулай
ук яше яки сәламәтлеге аркасында этләрнең хәрәкәтен контрольдә тота
алмаган һәм урамда йөргәндә аларның агрессивлыгын туктата алмаучы
затларның этләрне йөртүе;
6) 14 яшькә җитмәгән затларның этләрне урамда йөртүе, кечкенә этләрне
урамда йөртү очракларыннан тыш,.».
2. Әлеге карарны Иске Куак авылы җирлегендә урнашкан мәгълүмат
стендларында урнаштыру юлы белән халыкка җиткерергә һәм әлеге карарны
Лениногорск
муниципаль
районының
рәсми
сайтында
(http://leninogorsk.tatarstan.ru) «Авыл җирлекләре» бүлегендә һәм Татарстан
Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru)
бастырырга.
3.Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам.
Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль районы
«Иске Куак авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеге башлыгы
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