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№ 11
КАРАР

Державино авыл җирлеге Советының 2018 елның 12 ноябрендәге 26 номерлы
«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Державино авыл
җирлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау турында»
карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «Әйләнә-тирә мохитне
саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы, «Җитештерү һәм
куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы,
«Халыкның санитария-эпидемиология иминлеге турында» 1999 елның 30
мартындагы 52-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның
гомуми принциплары турында «Федераль законга һәм Россия Федерациясенең
аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2017 елның 29 декабрендәге
463-ФЗ номерлы Федераль законы, «Россия Федерациясендә инвалидларны
социаль яклау турында «Федераль законның 15 статьясына үзгәреш кертү
хакында» 2017 елның 29 декабрендәге 477-ФЗ номерлы, Россия Федерациясе
Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының «Җирлекләр, шәһәр
округлары, шәһәр эче районнары территорияләрен төзекләндерү Кагыйдәләрен
әзерләү өчен методик тәкъдимнәр» 13.04.2017 ел, № 711/пр боерыгы, Россия
Федерациясе шәһәрләрендә яшел үсентеләрне булдыру, саклау һәм карап тоту
кагыйдәләре белән расланган Россия Федерациясе Дәүләт Төзелеш
Министрлыгының 15.12.1999 ел, № 153 боерыгы белән расланган, Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районының Державино авыл җирлеге Уставы
белән, предприятие, оешма, учреждение, вазыйфаи затлар һәм гражданнарның
санитар һәм экологик торышы, Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
Державино авыл җирлеге территориясендә чисталык һәм тәртипне саклау һәм
контрольдә тотуны көчәйтү максатларында, Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Державино авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ.:
1. Державино авыл җирлеге Советының 2018 елның 12 ноябрендә кабул
ителгән 26 нчы номерлы «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
Державино авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау
турында» карарына кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә.
2. Әлеге карарны Интернет-мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми порталындагы веб-адрес
буенча бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә): http://pravo.tatarstan.ru һәм

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Державино авыл җирлеге
торак пунктлары территориясендә махсус җиһазландырылган стендларда
түбәндәге адреслар буенча: ТР, Лаеш районы, Державино авыл, Заббарова ур.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.
Татарстан Республикасы
Державино а авыл җирлеге
Башлыгы, Совет рәисе
вазыйфаларын башкаручы

И.И.Камалиева

Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы

Державино авыл
җирлеге Советының
2019 елның 29 июлендәге 11
номерлы карарына Кушымта

Державино авыл җирлеге Советының 2018 елның 26 нчы номерлы
«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Державино авыл
җирлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләре»
карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр
1. 10 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«10. Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм җыештыру федераль закон
таләпләренә туры китереп әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурста җиңгән махсус оешмалар
тарафыннан башкарыла.».
2. 12 пунктның 2 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә:
"2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә-вәкаләтле орган
яисә махсуслаштырылган оешма, ул федераль закон таләпләре нигезендә әлеге эшләрне
башкаруга конкурс отты;".
3. 12.1 пунктын өстәргә. киләсе эчтәлектәге:
«12.1.Чүп үләне һәм куак үсемлекләре белән, барыннан да элек, гражданнар тормышы һәм
сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручы үсемлекләр белән (алар арасында – Сасна Балтыргычы)
бетерү буенча эшләр үткәрү. Күрсәтелгән эшләрне үтәмәгән өчен җаваплылык үз милкендә
булган гражданнарның гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыручы үсемлекләр үсүче, үз
милкендә яки аннан файдалануда булган юридик затларга (шәхси эшмәкәрләр) һәм физик
затларга йөкләнә.»
4. 36 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«36. Юлларны карап тоту федераль закон таләпләренә туры китереп әлеге төр эшләрне
башкару буенча конкурста җиңгән махсус оешмалар тарафыннан башкарыла.».
5. 66 пунктының 1 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:
«66. Урам һәм йорт яны яктыртылышын карап тотуны һәм ремонтлауны вәкаләтле орган яки
махсуслаштырылган оешма башкара.».
6. 75 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«75. Кече архитектура формалары бирелгән җир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми
кулланылыштагы территорияләрдә җир кишәрлекләре хуҗалары тарафыннан башкарыла – әлеге
эш төрләрен федераль закон таләпләренә туры китереп үткәрүгә конкурс откан оешма белән
килешү нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин ителә.».
7. 87 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«87. Җирләү урыннарын санитар тәртиптә тотуны махсуслаштырылган оешма гамәлгә
ашыра, ул әлеге төр эшләрне федераль закон таләпләренә туры китереп үткәрүгә конкурста
җиңеп чыга.».
8. 6 пунктның 30 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: «стационар булмаган сәүдә объекты –
инженер-техник тәэмин итү челтәрләренә тоташу (технологик тоташтыру) булмауга карамастан,
җир кишәрлеге белән бәйле булмаган вакытлыча корылмадан яки вакытлыча корылмадан торган
сәүдә объекты (павильон һәм киоск);".

