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Кырынды авылы

№

10-2

«Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районының
Кырынды
авыл
җирлеге
территориясендә Россия Федерациясе дәүләт
урман фонды җирләренә кермәгән физик һәм
юридик затларның хосусый милкендәге
җирләргә яшел үсентеләрне кисү тәртибе
турында нигезләмәне раслау хакында» Әгерҗе
муниципаль районының 2021 елның 12
февралендәге 7-1 номерлы Кырынды авыл
җирлеге советы карарына үзгәрешләр кертү
турында
Муниципаль норматив-хокукый актларны хокукый анализ һәм мониторинг
нәтиҗәләре буенча Россия Федерациясе законнарына туры китерү максатларында,
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының «Җир эшләрен җитештерүгә
(рөхсәт) ордер (рөхсәт) бирү һәм агач һәм куакларны кисүгә, ябалдашларын кисүгә
яисә утыртуга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча МНПАга
үзгәрешләр кертү турында» 2021 елның 22 гыйнварындагы 11/13-09/236 номерлы
мәгълүмат хаты нигезендә, Әгерҗе районы прокуратурасының «Ачыкланган
коррупциоген фактларны бетерү максатыннан норматив хокукый актны үзгәртү
турында» 2021 елның 26 маендагы 02-01-02/201 номерлы таләпләрен исәпкә алып,
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Кырынды авыл җирлеге
Советы КАРАР ИТТЕ:
1.«Татарстан Республикасы Әгерҗемуниципаль районының Кырынды авыл
җирлеге территориясендә Россия Федерациясе дәүләт урман фонды җирләренә
кермәгән физик һәм юридик затларның хосусый милкендәге җирләргә яшел
үсентеләрне кисү тәртибе турында нигезләмәне раслау хакында» Әгерҗе
муниципаль районының Кырынды авыл җирлеге Советы 2021 елның 12
февралендәге 7-1 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. «Яшел утыртмаларны (агачларны, куакларны) кисү тәртибе» бүлегенең
3.3.8 пунктын түбәндәге редакциядә бәя нитәргә:
«3.3.8.Агач-куак үсентеләренең санын, төрен, категориясен билгеләү
максатында төзелә торган яшел утыртмаларны табигый техник тикшерү акты;»
1.2. 3.3. пунктын түбәндәге эчтәлекле 3.3.9 пунктчасы белән тулыландырырга:
«3.3.9. исәп-хисабы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Урман ресурслары
күләме берәмлеге һәм федераль милектәге урман кишәрлеге мәйданы берәмлеге
өчен түләү ставкалары турында» 2007елның 22 маендагы 310 номерлы карары

нигезендә гамәлгә ашырылучы киселгән агач материалының хакын (хакын)
исәпләпчыгару.
1.3. 3.4., 3.4.1., 3.4.2.,3.4.3. пунктларын төшереп калдырырга.
1.4. «Яшел утыртмаларны (агачларны, куакларны) кисү тәртибе» дигән 3
бүлектәге 3.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3.5. Авыл җирлеге башкарма комитеты мөрәҗәгать итүченең гаризасы
нигезендә яшел утыртмаларны табигый техник тикшерү акты, киселгән агач өчен
бәяне (түләүне) исәпләү нигезендә авыл җирлеге башкарма комитетының авыл
җирлеге территориясендә яшел утыртмаларны кисүгә рөхсәт бирү турында
күрсәтмәсе проектын әзерли. Агач һәм куакларны кисүгә, ябалдашларын кисүгә һәм
утыртуга рөхсәт, гариза биргән көнне дә кертеп, 13 көн эчендәбирелә.Муниципаль
хезмәт күрсәтү вакытын туктату каралмаган. Рөхсәт итү вакыты 90 көн тәшкил итә.
Рөхсәт мөрәҗәгать итүчегә, үзендә Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетларына салымнар, җыемнар һәм башка түләүләр буенча Федераль салым
хезмәтенең районара инспекциясендә ведомствоара эшчәнлек тәртибендә авыл
җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан соратып алына торган бурычы
булмау турында белешмәләр булганда тапшырыла.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының
Кырынды авыл җирлегенең мәгълүмат стендында элеп халыкка җиткерергә,
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы
муниципаль берәмлекләре порталы составында Татарстан Республикасы Әгерҗе
муниципаль
районының
рәсми
сайтында
(https://www.agryz.tatarstan.ru)
урнаштырырга һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматының рәсми
порталында бастырып чыгарырга (http://pravo.tatarstan.ru).
3. Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
Авыл җирлеге башлыгы,
Совет рәисе

И. И. Закиров

