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Татарстан Республикасы «Алабуга муниципаль районы Морт авыл җирлеге
Советының "Алабуга муниципаль районы Морт авыл җирлеге муниципаль
берәмлеге территориясендә яшел утыртмаларны булдыру, карап тоту һәм саклау
кагыйдәләрен раслау турында" 2009 ел, 12 декабрь , 19 нчы карарына үзгәрешләр
кертү хакында
Финанс министрлыгының уртак коллегиясе беркетмәсен үтәү йөзеннән
Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе,
Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы буенча идарәсе, 2020 елга
Татарстан Республикасы берләштерелгән бюджетын үтәү йомгаклары һәм
2021 елга республика финанс, казначылык һәм салым органнарының
04.01.2001 № ПР-3 Беркетмәсен үтәү йөзеннән, Морт авыл җирлеге Советы
Карар итте:
1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Морт авыл җирлеге
Советының «Алабуга муниципаль районы Морт авыл җирлеге муниципаль
берәмлеге территориясендә яшел утыртмаларны булдыру, карап тоту һәм
саклау кагыйдәләрен раслау турында "2009 ел, 12 декабрь , 19 нчы карарына
үзгәрешләр кертергә:
1.1.6.1 Пункт. яңа редакциядә бәян итәргә:
«6.1. Заказ бирүченең хаты яки белешмә-килештерү нигезендә, вәкаләтле
орган тарафыннан бирелгән һәм түбәндәге документлар бирелгән:
-җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе (проектлаштыру чорына резервлау)
яки резервлау актын рәсмиләштерү турында белешмә - хат);
-җир кишәрлеген арендага бирүне раслаучы документлар);
- төзелеш планы;
- проект материалларының экологик таләпләргә туры килүе турындагы
бәяләмәләрнең күчермәләре;
- яшел үсентеләрне кисү һәм утырту шартлары хуҗалары белән килешү;
- төзекләндерү проекты;
- компенсация утыртмаларына һәм компенсацион яшелләндерүгә һәм күчереп
утыртуга проект сметалары;

- Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, җыемнар
һәм башка түләүләр буенча бурычлар булмау турында белешмә;
Авыл җирлеге башкарма комитеты тикшерү үткәрү бәясен түләгәннән соң
заказчы белән берлектә Төзелеш күздә тотыла торган участокны тикшерә.
Тикшерү нәтиҗәләре буенча акт төзелә, анда түбәндәгеләр күрсәтелә: агач һәм
куакларның саны, аларның төр составы, агач диаметры, газон, үлән катламы,
чәчәк түтәлләре һ.б. актка сүтелергә һәм (яки) күчереп утыртылырга тиешле
үсемлекләр (шул исәптән газон, чәчәк түтәлләре), шулай ук сакланырга
тиешле үсемлекләр күрсәтелгән башкарма схема төзелә.»
2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
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