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Татарстан
Республикасы
блм эт
муниципаль район Советыньщ 2012 елньщ
6 апрелендэге 180 номерлы «Татарстан
Республикасы бл м эт муниципаль районы
территориясендэ тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чараларын урнаштыру тэртибе
турындагы
нигезлэмэне
раслау
хакында»гы карарга узгэрешлэр керту
турында

«Россия Федерациясендэ >к;ирле узидарэне оештыруньщ гомуми принциплары
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль закон, Татарстан
Республикасы блм эт муниципаль районы Уставы, Татарстан Республикасы
Юстиция министрлыгыныц 2021 елньщ 19 гыйнварындагы 11/13-09/140 номерлы
хаты нигезендэ,
Элмэт муниципаль районы Советы КАРАР БИРЭ:
1.
Татарстан Республикасы блм эт муниципаль район Советыньщ 2012 елньщ
6 апрелендэге 180 номерлы «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы
территориясендэ тышкы реклама Иэм мэгълумат чараларын урнаштыру тэртибе
турындагы нигезлэмэне раслау хакында»гы карарга (Татарстан Республикасы
блм эт муниципаль районы Советыньщ 2012 елньщ 28 ноябрендэге 244 номерлы,
2013 елньщ 4 июлендэге 309 номерлы, 2013 елньщ 27 сентябрендэге 335 номерлы,
2014 елньщ 17 декабрендэге 434 номерлы, 2017 елньщ 27 июлендэге 190 номерлы
карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ алып) тубэндэге узгэрешлэрне
кертергэ:
1.1.
«Реклама конструкциялэренэ Иэм тышкы мэгълумат чараларына куела
торган гомуми талэплэр» 4 булегендэге 4.14 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян
итэргэ:
«4.14. Объектларны реклама-мэгълумати бизэлешен нэти>к;эле Иэм тэртипкэ
китеру максатларында паспорт, ягъни объектта тышкы мэгълумат чараларын
комплекслы урнаштыруны исэпкэ алып башкарылган дизайн-проект (алга таба тышкы мэгълумат чарасы паспорты) нигезендэ биналарда, тезелешлэрдэ, ж;эмэгать
билгелэнешендэге корылмаларда (административ-офис, сэудэ, мэдэни-кунел ачу,
спорт) тышкы мэгълумат чараларын урнаштыруны гамэлгэ ашыру тэкъдим ителэ.
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Тышкы мэгълумат чарасы паспорты, тышкы мэгълумат чараларыньщ
характеристикаларын (тип, тер, габаритлар, яктырту ысуллары) билгелэп утэлергэ
тиеш.
Тышкы мэгълумат чарасы паспорты укыла торган масштабта тесле сурэттэ
рэсмилэштерелергэ Иэм тубэндэге мэгълуматны уз эченэ алырга тиеш:
- тышкы мэгълумат чараларын урнаштыруга гариза;
- бина, тезелеш, корылма Иэм уз территориясе характеристикаларын, шулай
ук аньщ эйлэнэ-тирэ белэн узара бэйлэнешен ачып бируче объектньщ гамэлдэге
фотосы;
- урамнарны Иэм объектны билгелэп, ситуацион план;
- корылма фасадларыньщ график сурэте яисэ объектньщ фасадларыньщ
сыйфатлы фронталь фотосы, конструкциялэр типларын билгелэп Иэм файдаланыла
торган материалларны кыскача тасвирлап, теп габаритларны, яктырту ысулларын
курсэтеп.
Тышкы мэгълумат чарасы паспорты «Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ Экология 1пэм тезеклэндеру департаменты» муниципаль
бюджет учреждениесе директоры, «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль
районыньщ Экология Иэм тезеклэндеру департаменты» муниципаль бюджет
учреждениесенец реклама Ьэм мэгълумат булеге ж;итэкчесе Иэм Татарстан
Республикасы Элмэт муниципаль районы башкарма комитетыньщ баш архитекторы
белэн килештерелергэ тиеш.
Тышкы мэгълумат чарасы паспорты ике несхэдэ тезелэ Ьэм «Татарстан
Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ Экология Иэм тезеклэндеру
департаменты» муниципаль бюджет учреждениесенец реклама Иэм мэгълумат
булегендэ теркэлергэ тиеш, шуларньщ берсе «Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ Экология Иэм тезеклэндеру департаменты» муниципаль
бюджет учреждениесендэ сакланырга тиеш, икенчесе тышкы мэгълумат чарасы
хуж;асына тапшырыла.
1.2. 6 булек «Рехсэт биру тэртибен» тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«6.1. Реклама конструкциясен урнаштыру Ьэм эксплуатациялэу Башкарма
комитет тарафыннан бирелгэн рехсэт булганда рехсэт ителэ.
Рехсэтсез реклама конструкциясен урнаштыру Иэм эксплуатациялэу, аньщ
гамэлдэ булу вакыты чыкмаган очракта да, рехсэт ителми.
Рехсэттэ реклама конструкциясе хужасы, ж;ир кишэрлеге милекчесе, реклама
конструкциясе тере, реклама конструкциясе тибы, реклама конструкциясе мэйданы,
реклама конструкциясе урнаштыру урыны, рехсэт биру вакыты, рехсэт биргэн орган,
аны биру номеры Иэм датасы, башка белешмэлэр курсэтелэ.
6.2. Рехсэт башкарма комитет тарафыннан рехсэт биру турында карар кабул
иту яисэ аны бирудэн баш тарту турында карар кабул иту ечен кирэкле вэкалэтле
органнар белэн килештереп, реклама конструкциясе, реклама конструкциясе
кушылып, реклама конструкциясе хужасы, тиешле кучемсез мелкэт милекчесе яисэ
башка законлы хужасыньщ гаризасы нигезендэ бирелэ.
Рехсэтнамэ биру рехсэт ителгэн органнар (оешмалар) исемлеге, Россия
Федерациясе законнары Ьэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ,
Башкарма комитет тарафыннан билгелэнэ.
6.3. Ж,ир кишэрлегендэ реклама конструкциясен, бина яки башка кучемсез
милек формасына бэйсез рэвештэ, бина яки башка кучемсез милек урнаштыру Ьэм
эксплуатациялэугэ
рехсэт тышкы
реклама
тарату елкэсендэ
естенлекле
нигезлэмэне билэмэгэн затка бирелэ.
6.4. Рехсэт бирелгэн зат, Башкарма комитетка элеге реклама конструкциясенэ
карата еченче затларньщ барлык фактлары турында хэбэр итэргэ тиеш (реклама
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конструкциясен арендага биру, гади ширкэт килешуе буенча кертем сыйфатында
реклама конструкциясе керту, ышанычлы идарэ килешуе тезу, башка фактлар).
6.5. Рехсэт алу реклама витриналарда, киоскларда, лотокларда, сэудэ
пунктларында,
урам
зоналарында,
билгелэнгэн
конструкциялэрне
Иэм
ж;айланмаларны кулланмыйча гына урнаштырылган очракта талэп ителми.
6.6. Рехсэт алу ечен гаризага кушымта итеп бирелэ:
1) мерэжэгать итуче турында белешмэлэр
- физик зат - паспорт кучермэсе, салым органында исэпкэ кую турында
таныклык кучермэсе;
- юридик затка - юридик затны дэулэт теркэвенэ алу турында таныклык
кучермэсе, салымнарга исэпкэ кую турында таныклык кучермэсе;
- индивидуаль эшкуар - индивидуаль эшкуар буларак физик затны дэулэт
теркэвенэ алу турында таныклык кучермэсе, салым органында исэпкэ кую турында
таныклык кучермэсе;
Элеге пунктта санап утелгэн документлар,
паспорт кучермэсеннэн тыш
ведомствоара хезмэттэшлек тэртибендэ соратып алына.
2) тиешле кучемсез мелкэт милекчесенец яисэ башка законлы хужасыныц
элеге мелкэткэ реклама конструкциясен кушуга ризалыгын язма рэвештэ раслау,
эгэр мерэж;эгать итуче тиешле кучемсез мелкэтнец милекчесе яисэ башка законлы
хуж;асы булмаса;
3) тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы кушыла торган мелкэткэ хокук
билгели торган документлар:
- мелкэткэ милек хокукын дэулэт теркэвенэ алу турында таныклык яисэ милек
хокукын раслый торган башка документ кучермэсе, аца тышкы реклама Иэм
мэгълумат чаралары кушыла (ведомствоара хезмэттэшлек тэртибендэ соратып
алына);
- тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы ж;ир кишэрлегенэ кушылса;
- булмэнец расланган чиклэре 1:500 масштабында жир кишэрлеген
топографик ысул белэн тешеру кучермэсе;
тышкы реклама Иэм мэгълумат чарасы бинага кушылса - бинага техник
паспортный кучермэсе;
тышкы реклама Иэм мэгълумат чарасы бинада аерым бинага кушылса бинага техник паспорттан еземтэнен кучермэсе яки бинага техник паспортный
кучермэсе (булган очракта);
- мерэжэгать итуче арендатор булса - аренда шартнамэсенец кучермэсе;
4) реклама конструкциясе тибы турында, урнаштыруныц куздэ тотыла торган
урыныньщ адресын Ьэм бэйлелеген курсэтеп, белешмэлэр;
5) реклама
конструкциясе урнаштыру урыны
фотолары
(транспорт
чараларында реклама урнаштырганда талэп ителми);
6) реклама конструкциясенец масштабында Иэм тесендэ башкарылган эскиз
проекты, ж;айланма урынына бэйлэп;
7) дэулэт пошлинасын тулэу турындагы тулэу йеклэмэсе (квитанция)
кучермэсе
8) законда билгелэнгэн тэртиптэ рэсмилэштерелгэн вэкилгэ (вэкиллекле
очракта) ышанычнамэ кучермэсе;
9) тезелэ торган объектта яисэ тезелеш киртэсендэ тышкы реклама Иэм
мэгълумат чаралары планлаштырылган очракта, тезелешкэ рехсэт кучермэсе;
10) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
>к;ыемнар Ьэм башка тулэулэр буенча бурыч булмау турында белешмэ
(ведомствоара хезмэттэшлек тэртибендэ соратып алына).
Башкарма комитет мерэжэгать итучедэн территориаль урнашуга, тышкы
кыяфэтенэ h9M реклама конструкциясенек техник параметрларына карамаучы
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документлар Иэм белешмэлэр тапшыруны талэп итэргэ, шулай ук дэулэт
пошлинасыннан тыш, гамэллэрне рехсэт биругэ бэйле башка эшлэрне эзерлэу,
рэсмилэштеру, биругэ бэйле естэмэ тулэу алырга хокуклы тугел. Башкарма комитет
рехсэт биру турында яисэ аны бирудэн баш тарту турында карар кабул иту ечен
кирэкле тиешле органнар белэн местэкыйль килештеруне гамэлгэ ашыра.
6.7. Рехсэт биру турында яисэ аны бирудэн баш тарту турындагы язма
формадагы карар башкарма комитет тарафыннан мерэжэгать итучегэ кирэкле
документларны кабул иткэн кеннэн сок ике ай эчендэ жибэрелергэ тиеш.
6.8. Рехсэт бирудэн баш тарту турындагы карар нигезле булырга Иэм бары тик
тубэндэге нигезлэрдэ генэ кабул ителергэ тиеш:
1) реклама конструкциясе проектыньщ Иэм аньщ территориаль урнашуыньщ
техник регламент талэплэренэ туры килмэве;
2) реклама конструкциялэрен урнаштыру схемасыньщ белдерелгэн урынында
реклама конструкциясе жайланмасыньщ туры килмэве (эгэр реклама конструкциясе
урнаштыру урыны «Реклама турында» 2006 елньщ 13 мартындагы 38-Ф3 номерлы
Федераль законньщ 19 статьясыньщ 5.8 елеше нигезендэ реклама конструкциялэрен
урнаштыру схемасы билгелэнгэн очракта);
3) транспорт хэрэкэте иминлеге буенча норматив актлар талэплэрен бозу;
4) 0лм эт муниципаль районыньщ тышкы тезелеш архитектура кыяфэтен бозу.
Элмэт муниципаль районы Башкарма комитеты, барлыкка килгэн тезелешнец тышкы
архитектур куренешен саклау кирэклеген исэпкэ алып, тиешле муниципаль
берэмлек территориясендэ яисэ аньщ территориясенец бер елешендэ урнаштыруга
рехсэт ителэ торган Иэм рехсэт ителми торган реклама конструкциялэре типларын
h9M терлэрен билгелэргэ хокуклы;
5) Россия Федерациясе халыкларыньщ мэдэни мирас объектлары (тарихи Иэм
мэдэни ядкарьлэр) турында Россия Федерациясе законнары талэплэрен, аларны
саклау Иэм алардан файдалану;
6) «Реклама турында» 2006 елньщ 13 мартындагы 38-Ф3 номерлы Федераль
законньщ 19 ст.5.1, 5.6 Ьэм 5.7 елешендэ билгелэнгэн талэплэрне бозу;
7) тапшырылган документларньщ элеге Нигезлэмэнец 6.6 п. курсэтелгэн
документлар исемлегенэ туры килмэве яки Россия Федерациясе Иэм Татарстан
Республикасы законнарын тиешле документлар (пэм башка хокук бозулар
булмаганда. QMP Башкарма комитеты рехсэт бирудэн баш тарткан очракта, рехсэт
бирудэн баш тарту турында карар алган кеннэн алып еч ай эчендэ мерэжэгать итуче
судка яисэ арбитраж судка мондый карарны законсыз дип тану турында гариза
белэн мерэж;эгать итэргэ хокуклы.
6.9. Рехсэт Башкарма комитет тарафыннан реклама конструкциясен
урнаштыруга Иэм эксплуатациялэугэ шартнамэнец гамэлдэ булу срогына hop
реклама конструкциясенэ бирелэ. Реклама конструкциясе хужасы реклама
конструкциясе кушыла торган кучемсез мелкэт милекчесе булса, рехсэт, курсэтелгэн
срокка
Татарстан
Республикасы
органнары
билгелэгэн
Ьэм
реклама
конструкциялэрен урнаштыруга Ьэм эксплуатациялэугэ шартнамэлэр тезелергэ
мемкин булганда, гаризада курсэтелгэн срокка, эмма унике айдан да артык булмаган
вакытка бирелэ. Рехсэттэ реклама конструкциясе хужасы, жир кишэрлеге
милекчесе, реклама конструкциясе тере, реклама конструкциясе тибы, аньщ
мэгълумат кыры, реклама конструкциясе урнаштыру урыны, рехсэт биру вакыты,
рехсэт биргэн орган, рехсэт биргэн орган, аны биру номеры Ьэм датасы, башка
белешмэлэр курсэтелэ. Рехсэт анда курсэтелгэн эш вакыты чыкканчы яки аны
гамэлдэн чыгарганчы, дерес тугел дип таныганчы гамэлдэ була. Элеге пунктньщ
максатлары
ечен
вакытлы
реклама
конструкциялэре
астында
реклама
конструкциялэре ацлашыла, аларны урнаштыру срогы аларньщ функциональ
билгелэнеше
Иэм
урнаштыру
урыны
(тезелеш
челтэрлэре,
тезелеш
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мэйданчыкларын, сэудэ Ьэм мондый урыннарны киртэлэу, шундый ук техник
чаралар) белэн бэйле Иэм унике айдан да артык булмаган тэшкил итэ.
6.10. Рехсэтне гамэлдэн чыгару турындагы карар башкарма комитет
тарафыннан кабул ителэ:
1) Башкарма комитетка дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэрнец бердэм
порталын Иэм (яисэ) дэулэт Иэм муниципаль хезмэтлэрнец региональ порталларын
кулланып язма формада язмача язма хэбэрнамэнец реклама конструкциясе хужасы
тарафыннан язма рэвештэ яисэ электрон документ рэвешендэ >к;ибэру кененнэн
алып бер ай дэвамында рехсэт бирудэн баш тарту турында;
2) Башкарма комитетка шундый милекче яисэ мондый кучемсез мелкэт
ху>к;асы Иэм реклама конструкциясе хуж;асы арасында тезелгэн килешуне туктатуны
раслый торган реклама конструкциясе кушылган кучемсез мелкэтнец милекчесе
яисэ башка законны хужасы тарафыннан ж;ибэрелгэн вакыттан алып бер ай
дэвамында;
3) реклама
конструкциясе
рехсэт бирелгэн
кеннэн
яисэ
реклама
конструкциясен курсэткэн кеннэн алып рехсэт гамэлдэ булган чорда ел дэвамында
билгелэнмэгэн очракта;
4) реклама конструкциясе реклама, социаль реклама тарату максатларында
кулланылмаган очракта;
5) «Реклама турында» 2006 елньщ 13 мартындагы 38-Ф3 номерлы Федераль
законньщ 19 статьясы
5.1, 5.6, 5.7 булегендэ билгелэнгэн талэплэрне бозып
реклама конструкциясен урнаштыру Иэм эксплуатациялэугэ шартнамэ тезегэн затка,
яисэ аукцион яисэ конкурс нэтиж;элэре Россия Федерациясе законнары нигезендэ
гамэлгэ яраксыз дип танылган очракта;
6) реклама конструкциясен урнаштыруга Иэм эксплуатациялэугэ рехсэт
бирелгэн зат мондый рехсэтне биргэн ж;ирле узидарэ органына элеге реклама
конструкциясенэ карата еченче затларда хокуклар барлыкка килунец барлык
фактлары турында хэбэр итмэгэн очракта (реклама конструкциясен арендага биру,
гади ширкэт шартнамэсе буенча реклама конструкциясе сыйфатында керту,
ышанычлы идарэ шартнамэсе тезу, башка фактлар).
7) тышкы реклама тарату елкэсендэ естенлекпе урын билэгэн затка рехсэт
бирелгэн очракта.
6.11. Рехсэт Россия Федерациясенец реклама турындагы законнарында
билгелэнгэн очракларда суд тэртибендэ гамэлгэ яраксыз дип танылырга мемкин.
6.12. Реклама конструкциялэрен урнаштыру схемасына узгэрешлэр кертелгэн
очракта, элек билгелэнгэн реклама конструкциясен урнаштыру урыны курсэтелгэн
схемага туры килми башлаган Ьэм мондый реклама конструкциясен урнаштыруга
Иэм эксплуатациялэугэ рехсэт суд тэртибендэ гамэлгэ яраксыз дип табылган
реклама конструкциясе ху>к;асына >к;ирле бюджет акчалары исэбеннэн компенсация
тулэнэ. Аньщ ху>касы тарафыннан тотылган реклама конструкциясен демонтажлауга
нигезлэнгэн Иэм расланган чыгымнар, шулай ук башкарылган сэудэ шартлары Иэм
(яисэ) реклама конструкциясен урнаштыруга Иэм эксплуатациялэугэ шартнамэ
нигезендэ фактта тулэнгэн акчаларньщ тиешле елеше компенсациялэнергэ тиеш,
аца карата рехсэт дерес тугел дип танылды. Шул ук вакытта демонтаж белэн бэйле
булмаган компенсациянец бер елеше реклама конструкциясен урнаштыруга Иэм
эксплуатациялэугэ рехсэт биру вакыты кыскарган кеннэр санына пропорциональ
рэвештэ
исэплэнелэ.
Компенсация
реклама
конструкциялэрен
урнаштыру
схемасына узгэрешлэр кертелгэннэн соц туксан кеннэн дэ соцга калмыйча реклама
таратучыга тулэнергэ тиеш.
6.13. Элмэт муниципаль районы территориясендэ реклама конструкциясен
урнаштырган Иэм (яисэ) эксплуатациялэгэн очракта, гамэлдэ булу вакыты
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тэмамланмаган рехсэтсез, ул Башкарма комитет курсэтмэсе нигезендэ демонтаж
узарга тиеш.
6.14. Реклама конструкциясе хуж;асы, курсэтелгэн курсэтмэ бирелгэн кеннэн
соц еч кен эчендэ реклама конструкциясен демонтажпауны гамэлгэ ашырырга,
шулай ук мондый реклама конструкциясенэ урнаштырылган мэгълуматны,
курсэтелгэн курсэтмэ бирелгэн кеннэн алып еч кен эчендэ, рехсэтсез Иэм (яисэ)
эксплуатациялэнэ торган реклама конструкциясен демонтажлауны
гамэлгэ
ашырырга тиеш.
6.15. Билгелэнгэн вакытка реклама конструкциясе хужасы «Реклама турында»
2006 елньщ 13 мартындагы 38-Ф3 номерлы Федераль законньщ 19 статьясындагы
21 елешендэ курсэтелгэн бурычны утэмэгэн очракта, реклама конструкциясен
демонтажпау буенча яки реклама конструкциясе хужасы билгесез булса, Башкарма
комитет реклама конструкциясен демонтажпау турында курсэтмэ бирэ, аца реклама
конструкциясе кушылган кучемсез мелкэтнец башка законлы хужасына реклама
конструкциясен демонтажпау турында курсэтмэ бирэ., реклама конструкциясен
муниципаль милек объектына яки купфатирлы йортта биналарньщ милекчелэренец
гомуми милкенэ кушу, мондый милекчелэрнец реклама конструкциясен урнаштыруга
Ьэм эксплуатациялэугэ ризалыгы булмау очракларынан тыш.
Реклама конструкциясе кушылган кучемсез милек хужасы яки башка законлы
хуж;асы тиешле курсэтмэ бирелгэн кеннэн алып бер ай дэвамында реклама
конструкциясен демонтажпарга тиеш. Демонтаж, саклау яки кирэкле очракларда
реклама конструкциясен юкка чыгару кучемсез милекнец милекчесе яки башка
законлы ху>к;асы хисабына гамэлгэ ашырыла, аца реклама конструкциясе кушылган.
Элеге кучемсез мелкэтнец милекчесе яки башка законлы хуж,асы талэбе буенча
реклама конструкциясе хужасы элеге милекчегэ яки бу законлы хужага демонтаж,
саклау яки кирэкле очракларда реклама конструкциясен юкка чыгару белэн бэйле
тотылган кирэкле чыгымнарны капларга тиеш.
6.16. Реклама конструкциясе кушылган кучемсез мелкэтнец милекчесе яисэ
башка законлы хужасы билгелэнгэн вакытта «Реклама турында» 2006 елньщ 13
мартындагы 38-Ф3 номерлы Федераль законньщ 19 маддэсенец 21 елешендэ
курсэтелгэн бурычны утэмэгэн очракта, реклама конструкциясен суту буенча яки
элеге кучемсез мелкэтнец милекчесе яисэ башка законлы хужасы билгесез булса,
реклама конструкциясен курсэту, аны саклау яисэ кирэкле очракларда юкка чыгару
жирле бюджет акчалары исэбеннэн гамэлгэ ашырыла. Башкарма комитет талэбе
буенча реклама конструкциясе хужасы яки реклама конструкциясе кушылган
кучемсез милекнец хужасы яки башка законлы хуж;асы демонтаж, саклау яки кирэкле
очракларда реклама конструкциясен юкка чыгару белэн бэйле тотылган чыгымнарны
капларга тиеш.
6.17. Реклама конструкциясе муниципаль мелкэт объектына яисэ купфатирлы
йортта урыннар милекчелэренец гомуми мелкэтенэ кушылган очракта, мондый
милекчелэрнец реклама конструкциясен урнаштыруга Иэм эксплуатациялэугэ
ризалыгы булмаса, «Реклама турында» 2006 елньщ 13 мартындагы 38-Ф3 номерлы
Федераль законньщ 19 маддэсенец 21.1 елешендэ курсэтелгэн очракта, аны
курсэту, саклау яисэ кирэкле очракларда юкка чыгару жирле бюджет акчалары
исэбеннэн гамэлгэ ашырыла. Башкарма комитет талэбе буенча реклама
конструкциясе хужасы демонтажга, саклауга яисэ кирэкле очракларда реклама
конструкциясен юкка чыгаруга бэйле тотылган чыгымнарны капларга тиеш.
6.18. Реклама конструкциясе муниципаль мелкэт объектына яисэ купфатирлы
йортта урыннар милекчелэренец гомуми мелкэтенэ кушылган очракта, мондый
милекчелэрнец реклама конструкциясен урнаштыруга Ьэм эксплуатациялэугэ
ризалыгы булмаса, «Реклама турында» 2006 елньщ 13 мартындагы 38-Ф3 номерлы
Федераль законньщ 19 маддэсенец 21.1 елешендэ курсэтелгэн очракта, аны
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курсэту, саклау яисэ кирэкле очракларда юкка чыгару ж;ирле бюджет акчалары
исэбеннэн гамэлгэ ашырыла. Башкарма комитет талэбе буенча реклама
конструкциясе хуж;асы демонтажга, саклауга яисэ кирэкле очракларда реклама
конструкциясен юкка чыгаруга бэйле тотылган чыгымнарны капларга тиеш.
6.19. Реклама конструкциясен демонтажлау турында курсэтмэ биру турындагы
карар, реклама конструкциясен демонтажы тиешле курсэтмэ алган кеннэн алып яисэ
реклама конструкциясен демонтажпаган кеннэн алып еч ай эчендэ судка яисэ
арбитраж судка шикаять ителергэ мемкин.
6.20. Халыкньщ куркынычсызлыгын тээмин иту, шулай ук реклама
конструкциялэре бердэм архитектура-сэнгать йезен саклау максатларында
теркэлергэ тиеш. Реклама конструкциясен теркэу вакыты рехсэт бирелгэн вакытка
тигез. Реклама конструкциясен теркэгэндэ реклама эше рэсмилэштерелэ.
6.21. Реклама эше формасы Иэм белешмэлэр ж;ыю тэртибе аньщ ечен
башкарма комитет житэкчесе карары белэн раслана.
6.22. Рекламалы эш ике несхэдэ тезелэ, аларньщ берсе Башкарма комитетта
сакланырга тиеш, икенчесе реклама конструкциясе хужасына тапшырыла.».
2. Район башкарма комитетыньщ хокук идарэсенэ (Ханнанова Э.Б.) элеге
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга, «Татарстан
Республикасы
хокукый
мэгълуматыньщ
рэсми
порталында»
(PRAVO.TATARSTAN.RU), Элмэт муниципаль районы сайтында «Интернет»
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ урнаштырырга .
3. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан сок уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны район Советыньщ икътисади
усеш, торак-коммуналь хужалык Иэм муниципаль милек мэсьэлэлэре буенча даими
комиссиясенэ й

Муниципаль район

