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Тукай муниципаль районы «Мэлэкэс
авыл ж;ирлеге» муниципаль беремлеге
Советыныц
2019
елныц
29
мартындагы 50/2 номерлы карары
белэн
расланган
«Татарстан
Республикасы
Тукай
муниципаль
районы
Мэлэкэс
авыл
ж;ирлеге
территориясендэ Россия Федерациясе
дэулэт урман фонды >цирлэренэ,
физик Иэм юридик затларныц хосусый
милегендэ булган >кирлэргэ кермэгэн
яшел утыртмаларны кису тэртибе
турында нигезлэмэ»гэ узгэрешлэр
керту ха кын да

2020 елда Татарстан Республикасы берлэштерелгэн бюджетын утэунец
кетелгэн нэти>цэлэре Иэм республиканыц финанс, казначылык Иэм салым
органнарыныц 2021 елга бурычлары буенча Татарстан Республикасы Финанс
министрлыгы, Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмэте идарэсе,
Федераль казначылык идарэсе уртак коллегиясенец 2021 елныц 4 январендэге
ПР-3 номерлы беркетмэсен утэу йезеннэн
КАРАР БИРДЕ:
1. Тукай муниципаль районы «Мэлэкэс авыл ж;ирлеге» муниципаль
берэмлеге Советыныц 2019 елныц 29 мартындагы 50/2 номерлы карары белэн
расланган «Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл
ж;ирлеге территориясендэ Россия Федерациясе дэулэт урман фонды ж;ирлэренэ,
физик Иэм юридик затларныц хосусый милегендэ булган ж;ирлэргэ кермэгэн
яшел утыртмаларны кису тэртибе турында нигезлэмэ»нец 3.3 пунктына
узгэрешлэр кертергэ Иэм яца редакциядэ баян итэргэ:
« 3.3. Яшел утыртмаларны кисугэ рехсэт алу ечен, мерэж;эгать итуче авыл
>цирлеге Башкарма комитеты ж;итэкчесе исеменэ билгелэнгэн форма буенча (1
нче кушымта) хат-гариза бирэ, анда утыртмаларныц саны, исеме, аларныц
торышы, чиклэнгэн кису уткэрелу урыны Иэм аны нигезлэу курсэтелгэн булырга
тиеш. Гаризага тубэндэге документлар теркэлэ:
- шэхесне таныклый торган документлар;
- вэкалэтле вэкилнец вэкалэтлэрен раслый торган документ (эгэр
мерэж;эгать итуче исеменнэн вэкил эшлэсэ);

- киселергэ тиешле яшел утыртмаларны курэтеп, якындагы корылмаларга
яисэ башка ориентирларга кадэр кишэрлек схемасы;
- ж;ир кишэрлеге Бердам дэулэт кучемсез милек реестрында теркэлмэгэн
булса, ж;ир кишэрлегенэ хокукны билгелэуче Кем хокукны раслаучы
документларныц таныкланган кучермэлэре;
- биналар Йем корылмалар тезегэндэ габаритларга элагэ торгам яшел
утыртмаларны кису башкарылган очракта, расланган проект документациясе;
- территориялэрнец хуждлары белэн яшел утыртмаларны кису Нам кучереп
утырту шартларын килештеру;
- утыртмаларны утыртканда яисэ кучереп утыртканда, ж;ир эшлэрен
уздыруга ордер ачып, инженерлык челтэрларе вакиллэре белэн килештеру.
3.3.1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы авыл ж;ирлеге
Башкарма комитеты ведомствоара запрослар нигезенда, шул исаптэн электрон
формада, ведомствоара мэгьлумати хезмэттэшлек системасын кулланып, Россия
Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, ж;ыемнар Кэм башка
мэж;бури тулэулэр буенча бурычлар булу (булмау) турында , авария хэлларенэ
бэйле очраклардан тыш, белешмэлэр ала.
4. Олеге карарны авыл ж;ирлегенец мэгълумат стендларында урнаштырып,
халыкка ж;иткерергэ.
5. Олеге карарны Тукай муниципаль районыныц рэсми сайтында «авыл
ж;ирлеклэре»
булегендэ Иэм ТР рэсми хокукый мэгълумат порталында
урнаштырырга.
6. Олеге карар уталешен тикшереп торуны уз >цаваплылыгымда калдырам.

Муниципаль берэмлек Башлыгы,
Совет рейсе

Ю.П.Васильев

