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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» 10.2021 ел

КАРАР
№25

Татарстан
Республикасы
Азнакай
муниципаль районыньщ Микулино авыл
жирлеге
башкарма
комитетынын
29.07.2017 ел 17 номерлы «Агачларны
кису, кронлау, агачлар, куаклар утырту
Ьэм кучереп утырту, газон жыю очен
рехсэт биру буенча административ
регламентны раслау турында» карарына
узгэрешлэр керту хакында
«Дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтуне оештыру турында» 2010
елныц 27 июлендэге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Микулино авыл жирлеге
башкарма комитеты карар бирэ:
1.
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ Микулино авыл
жирлеге башкарма комитетыныц 29.07.2017 ел 17 номерлы «Агачларны кису,
кронлау, агачлар, куаклар утырту Ьэм кучереп утырту, газон жыю очен рехсэт
биру буенча административ регламентны раслау турында» карары белэн
расланган, агачларны кису, кронлау, агачлар, куаклар утырту Ьэм кучереп утырту,
газон жыю очен рохсэт биру буенча административ регламентка тубэндэге
узгэрешлэрне кертергэ:
1.1. 2.3.1 пунктыныц 2 пунктчасында «агачларныц, куакларныц торышы
турында бэялэмэ белэн» сузлэрен тешереп калдырырга;
2.4.1 пунктыныц дуртенче абзацын тешереп калдырырга;
1.3 пунктын 2.5.4 пунктын тешереп калдырырга;
1.4.
2.6.1 пунктыныц 4, 5, 7 пунктчаларында «Башкарма комитет» сузен
«тезелгэн килешу нигезендэ муниципаль районныц башкарма комитеты яисэ
жирле узидарэ органы» сузлэренэ алмаштырырга;
1.2. 2.4.1 пунктыныц дуртенче абзацын тешереп калдырырга;
1.3. 2.5.4 пунктын тешереп калдырырга;

1.4. 2.6.1 пунктыныц 4, 5, 7 пунктчаларында «Башкарма комитет» сузен
«тезелгэн килешу нигезендэ муниципаль районныц башкарма комитеты яисэ
жирле узидарэ органы» сузлэренэ алмаштырырга;
1.5. 2.6.1 пунктыныц 6, 11 пунктчаларында «Башкарма комитет» сузен
«муниципаль районныц жирле узидарэ органы яисэ тезелгэн килешу нигезендэ
башкарма комитет» сузлэренэ алмаштырырга;
1.6. 2.6.3 пунктында «башкарма комитетныц структур булекчэсе» сузлэрен
«муниципаль районныц жирле узидарэ органнары, башкарма комитет» сузлэренэ
алмаштырырга;
1.7. 2.8.2 пунктыныц 2 пунктчасында «гаризада курсэтелгэн яшел
усентелэрне тикшеру нэтижэсендэ аеруча кирэк булган (зыян килгэн) яшел
утыртмаларны суту кирэклеген расламау» сузлэрен тешереп калдырырга;
1.8. 2.8.2 пунктыныц 5 пунктчасында «(авария-торгызу эшлэрен башкаруга
яисэ яшел утыртмаларны жимеругэ бэйле очраклардан тыш (агачныц, зыян
килгэн агачларныц тешу куркынычын бетеру ечен) сузлэрен тешереп
калдырырга;
1.9. 2.8.4 пунктында «2 нче кушымтада» сузлэрен «3 нче кушымтада»
сузлэренэ алмаштырырга.»;
1.10. 3.4.2 пунктыныц дуртенче абзацында «, шулай ук авария-торгызу
эшлэрен уздыру яисэ яшел утыртмаларны жимеру ечен (агачныц, авария
хэлендэге агачларныц тешу куркынычын бетеру ечен) яшел утыртмаларны кисугэ
рехсэт алган очракта)» сузлэрен тешереп калдырырга;
1.11. 3.5.2.3 пунктын тешереп калдырырга;
1.12. 3.5.5 пунктында «; авария-торгызу эшлэрен башкарганда яисэ яшел
утыртмаларны жимергэндэ муниципаль хезмэт алуны сорап мерэжэгать иткэн
очракта (агачныц, авария хэлендэге агачларныц тешу куркынычын бетеру ечен) ике эш кенен тешереп калдырырга» сузлэрен тешереп калдырырга;
1.13. Регламентка 2 нче кушымтада «Зыян килгэн агачлар кыска вакыт
эчендэ киселергэ тиеш.» сузлэрен тешереп калдырырга.
2. Элеге карарны Микулино авыл жирлеге территориясендэ урнашкан
мэгълумат стендларында Татарстан Республикасы хокукый мэгьлуматыныц
рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru) игълан итэргэ, шулай ук Азнакай
муниципаль районыныц рэсми сайтында «Интернет» мэгълумат-коммуникация
челтэрендэ урнаштырырга.
3. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан соц (халыкка житкерелгэннэн) уз
кеченэ керэ.

