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Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль районыныц Тyбэн Коек авыл цирлеге
бащкарма комитеты цитокчесенец 2021 елныц б авryстында ,17 нче номерлы карары
белэн кабул ителгэн "Агачларны hэм куакларны кисyга, кронлауга,утыртуга, кyчереп
утыртуга,газонны сyтyга рехсат бирy буенча муниципаль хезмэт кyрсэтyнец
Административ регламентына" yзгэрешлэр hэм естэмэлер кертy турында

2010 елныц 27 июлендоге 210-ФЗ номерлы <,Щэулет haM м)lниципаль хезмэтлэр
KYpcaTYHe оецтыру) турындагы Федераль закон нигезендэ, Отнэ муниципаль районы

Тубэн Кеек авыл башкарма комитеты карар бирэ:

1, Тубен Кеек авыл башкарма комитеты житэкчесенец 2021 елныц 06 авryстындагы
17 нче номерлы карары белан расланган <<Агачларны haM куакларны кисyгэ,
кронлауга,утыртуга, кyчереп утыртуга,газонны сyтyге рохсэт бирy буенча
муниципаль хезмэт кyрсэтyнец Административ регламентына) тyбендаге

yзгэрешлэр haM естэмолар кертергэ:
1.1, 2.3,1 пунктыныц 2 пунктчасында. "агачлар, куакларныц авариясе турында
бэялэмэ белан>> сyзлэрен тошереп калдырырга;
1.2. 2.4.1 пунктыныц дyртенче абзаЦын тошереп калдырырга;
1.3. 2,5.4, нче пунктны тошереп калдырырга;
1,4, 2,6.1 пунктыныц 4, 5, 7 пунктчаларында <<Башкарма комитет> сyзен
(тозелган килешy нигезендэ Башкарма комитет яки муниципаль район
жирле yзидарэ органы " сузлэренэ алмаштырырга>;
1.5. 2.6.1 пунктыныц 6, 11 пунктчаларында (Башкарма комитет> сyзен (тозелгэн
килешy нигезендо муниципаль районныц )цирле yзидаро органы яки
Башкарма комитет " сузларенэ алмаштырырга));
1,6. 2.6.3.пунктында <Башкарма комитетныц структур булекчасе>> сyзлерен
(муниципаль

районныц

)i{ирле yзидарэ

.

органнары,башкарма

комитет

ll

сyзлэрене алмаштыры рга
1,7. 2,8.2 пунктыныц 2 пунктчасында (гаризада кyрсэтелгэн яшел yсентелерне
тикшерy нэти)цэсенде яшел yсентелэрнец cyтy меhимлеген раслый алмаган
очракта (авария хэлендаге агачларны)" сузлэрен тошереп калдырырга;
'1.8. 2,8.2 пунктыныц 5 пунктчасындагы "(авария-торгызу эшлэре yткэрyгэ яки
бик мехим булганда яшел yсентелэрне сyтyгэ бэйле очраклардан тыш
(авария халендэге агачларныц аву куркынычын бетеру очен)" сyзлерен
тошереп калдырырга;
;

пунктындагы "2 нче кушымтада" сyзларен (3 нче кушымтада))
сyзлэренэ алма штырырга
1.10. 3.4,2 пунктыныц дyртенче абзацындагы ", шулай ук, авария-торгызу эщлэре
yткэрy очен яисе яшел yсентелэрне cyтy бик меhим булганда яшел
yсентелэрне кисyгэ рохсэт сорап мережэгать иткэн очракта (авария
хэлендоге агачларнын аву куркынычын бетеру ечен)" сyзларен тошереп

1.9. 2.8.4

;

калдырырга;
3.5.2.3 пунктын тешереп калдырырга;
1,12. 3.5.5 пунктындагы (; мерэ)цэгать итyченец муниципаль хезмет кyрсэтyне
сорап авария-торгызу эшлэрен башкарганда яисэ яшел yсентелэрне cyтy
бик меhим булганда морэ)t{эгать иткан очракта (авария халендаге
агачларныц аву куркынычын бетеру ечен) - ике эш коне) сVзлэрен тешереп
калдырырга;
1.'l3. Регламентныц 2 нче кушымтасында "авария халендэге агачлар кыска вакыт
эченда киселерга тиеш.) сyзлерен тошереп калдырырга.

1,11.

2. Олеге карарны авыл }кирлеге территориясенда урнашкан магълyмат стендларында,
Татарстан Республикасы хокукый мэгьлyматыныц
порталында
(http://pravo.tatarstan.ru) haM Отнэ муниципаль районыныц расми сайтында
< И нтер нет) мэгьлyм ат-ко м мун и ка ция челтарендэ
ур на шты р ы рга.

расми

3.

Олеге карар расми басылып чыкканнан (халыкка щиткерелгэннэн) соц yз кечена керэ.
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