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РЕШЕНИЕ
№ 27

КАРАР
2021 елның 8 сентябре

«Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы Сарман авыл
җирлеге
территориясендә
төзекләндерү
нормаларын
һәм
кагыйдәләрен раслау турында» 2018
елның 18 июнендәге 5 номерлы
карарга үзгәрешләр кертү хакында
«Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл
җирлеге территориясендә төзекләндерү буенча нормаларны һәм кагыйдәләрне
раслау турында» 2018 елның 18 июнендәге 5 номерлы карарын кабул итү
максатыннан «Россия Федерациясендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм
муниципаль контроль турында» Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә
Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында»
2021 елның 11 июнендәге 170-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясы,
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28
июлендәге
45-ТРЗ
Татарстан
Республикасы
Законы,
«Татарстан
Республикасында хайваннар белән эш итү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга
салу турында» 2019 елның 27 декабрендәге 120-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы, Сарман авыл җирлеге Советының 2012 елның 29
декабрендәге 11 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районының Сарман авыл җирлегендә ачык тыңлауларны
оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы нигезләмә, Сарман районы
прокуратурасының 2021 елның 29 июнендәге 02-07-01/21 номерлы протесты
нигезендә, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Сарман
авыл җирлеге Советы карар итте:
1. «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл
җирлеге территориясендә төзекләндерү нормалары һәм кагыйдәләрен раслау
турында» 2018 елның 18 июнендәге 5 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләр
кертергә:
1. 3 бүлекнең 3.6 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:

«3.6. Милек хокукларында йорт биләмәләре булган гражданнарга йорт яны
территорияләрендә нинди дә булса материалларны туплау һәм саклау, йорт
биләмәләре чикләрендә киртәләр кую, чүп-чар ташлау, шлак ташлау, йорт
биләмәсе территориясенә сыек көнкүреш калдыкларын түгү, махсус транспорт
һәм урып-җыю техникасын үтеп керүгә комачаулый торган яисә тоткарлык ясый
торган киртәләрне урам аша чыгу урыннарында урнаштыру тыела.
2. 11.1.8 пункт. 11 бүлекне яңа редакциядә бәян итәргә:
«11.1.9. Йорт хайваннарын тотуның төп принциплары, шартлары, этләрне
урамда йөртү кагыйдәләре «Татарстан Республикасында хайваннар белән эш итү
өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» 2019 елның 27
декабрендәге 120-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән
билгеләнә
3. «17. Нормаларның һәм кагыйдәләрнең үтәлешен контрольдә тоту» 17
бүлекне 19 бүлек дип санарга;
4. 17 бүлекне яңа редакциядә бәян итәргә:
«17.Балалар мәйданчыклары:
17.1. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар
рәвешендә оештырыла, төрле яшьтәге мәнфәгатьләр буенча зоналаштырылган
комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.
Балалар мәйданчыгындагы территорияне төзекләндерү элементларының
мәҗбүри исемлеге түбәндәгеләрне үз эченә ала: йомшак катлам төрләре, мәйдан
өслеген газон белән тоташу элементлары, яшелләндерү, уен җиһазлары,
эскәмияләр һәм чүп савытлары, яктырту җиһазлары.
Торак йортлар һәм җәмәгать биналары тәрәзәләреннән мәктәпкәчә яшьтәге
балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 м, кече һәм урта мәктәп
яшендәге 20 м, комплекслы уен мәйданчыклары - 40 м, спорт-уен комплекслары
- 100 м дан да ким булмаска тиеш.
Балалар өчен уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кимендә 20 м
ераклыкта урнашырга тиеш.
17.2. Балалар мәйданчыклары тиеш:
- җәй көннәрендә ком белән тигезсезлекләр салынган өслек планировкасы
булырга тиеш;
- иртәнге вакытта даими рәвештә себерелергә һәм дымландырылырга тиеш;
- коймалар һәм корылмалар мәйданчыкта елга бер тапкырдан да ким түгел
буялырга, ә ремонт кирәк булганда гына башкарылырга тиеш;
- транзит җәяүлеләр хәрәкәтеннән, юллардан, борылу мәйданчыкларыннан,
кунаклар өчен стоянкалардан, чүп өчен контейнерлар урнаштыру өчен
мәйданчыклардан, автотранспорт чараларын даими һәм вакытлыча саклау
участокларыннан изоляцияләнергә тиеш.
Травматизмны булдырмас өчен, мәйданчык территориясендә чыгып торучы
тамырлар яисә түбән асылынып торучы ботаклар, җир өстендәге иске, киселгән
җиһазлар (стойкалар, фундаментлар), җиргә керми калган металл тоташтыргыч
булу рөхсәт ителми (кагыйдә буларак, турникларда һәм таганнарда)

Якын-тирә территорияләрне реконструкцияләгәндә балалар мәйданчыклары
территориясендә эшләр алып бару һәм төзелеш материалларын туплау рөхсәт
ителми.
Яктырту җиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне
яктырту режимында эшләргә тиеш.
2,5 м биеклектә яктырту җиһазларын урнаштыру рөхсәт ителми.
Уен җиһазларын урнаштыру куркынычсызлык норматив параметрларын исәпкә
алып башкарылырга тиеш.
17.3. Балалар мәйданчыкларын карап тоту һәм аларга куркынычсызлыкны
тәэмин итү өчен җаваплылык аларны карап тотучы затларга йөкләнә.
5. Түбәндәге эчтәлекле 18 бүлек өстәргә:
«18. Спорт мәйданчыклары:
Спорт мәйданчыклары халыкның барлык яшь төркемнәрендә физкультура
һәм спорт белән шөгыльләнү өчен каралган.
Спорт мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының
мәҗбүри исемлегенә йомшак яки газон капламасы төрләре (җәйге чорда), спорт
җиһазлары керә.
Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм челтәрле коймалар белән
әйләндереп алына. Яшелләндерү мәйданчык периметры буенча урнаштырыла,
вертикаль яшелләндерү кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге-2,5 - 3 м, берберсенә кушылган урыннарда-1,2 м. биеклектә.
Спорт җиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында яки рекреацияләр
составында махсус җиһазландырылган җәяүлеләр коммуникацияләрендә
(сәламәтлек сукмакларында) урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары
һәм тренажерлар рәвешендәге спорт җиһазлары заводның махсус эшкәртелгән
өслеге булган бүрәнәләрдән һәм борыслардан ясалган, имгәнүләр алуны
(ярыклар, кителгән урыннар булдырмау) булдырмый торган өслекле булырга
мөмкин.
Урнаштырганда сертификацияләнгән җиһаз каталогларына таянырга
кирәк.».
2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының
рәсми порталында» http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча һәм Сарман
муниципаль районының рәсми сайтында интернет-телекоммуникация
челтәрендә sarmanovo.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнаштыру юлы белән
игълан итәргә.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.
Сарман авыл җирлеге
Совет Рәисе

Ф.М.Хөснуллин

