
 

 

КАРАР 

Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре Советы 

Татарстан Республикасы (өченче чакырылыш) 
                            

Азнакай шәһәре №122-29 «13» декабрь 2018 ел 

 

 

Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы 

«Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге территорияләрен 

төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында» Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәр 

Советы карары проекты турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 

статьясы, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә һәм тулаем Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль 

берәмлеге территориясендә төзекләндерү объектларын чисталыкта һәм тәртиптә 

тотуга бердәм таләпләр билгеләү максатында, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай шәһәре 

Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советының «Азнакай шәһәрендә Тышкы төзекләндерү, чисталык һәм тәртип 

кагыйдәләре турында «2006 елның 19 маендагы 28-6 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль  районы «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» (14.07.2006 №44-7, 15.05.2008 №92-24,  

01.12.2009 №147-39, 29.04.2010 №166-44;  26.05.2011 №33-8,  12.07.2012 №72-20,  

23.08.2013 №99-30,  22.05.2014 №123-38,  29.12.2014 №154-44,  29.09.2017 №55-

18,  19.04.2018 №93-25 карарлар редакциясендә) карар проектын хупларга. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советының «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләренә 



үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» гы карары проекты (14.07.2006 №44-7,  

15.05.2008 №92-24,   01.12.2009 №147-39,  29.04.2010 №166-44;  26.05.2011 №33-8,  

12.07.2012 №72-20,  23.08.2013 №99-30,  22.05.2014 №123-38,  29.12.2014 №154-

44,  29.09.2017 №55-18,  19.04.2018 №93-25 карарлар редакциясендә) буенча 

халык тыңлаулары үткәрергә 

3. Билгедәргә: 

– иҗтимагый фикер алышуларны уздыру вакыты-2019 елның 12 

гыйнварыннан 20 февраленә кадәр; 

- җәмәгать фикер алышуларының дәвамлылыгы - җәмәгать фикер 

алышуларының нәтиҗәләре турында бәяләмә бастырган көнгә кадәр җәмәгать 

фикер алышуларының башлануы турында хәбәр басылып чыккан көннән алып 

бер айдан да ким һәм өч айдан да артык вакыт була алмый, 

- үткәрү урыны-Азнакай ш., Ленин ур., 22 й., Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының утырышлар залы;  

– 2019 елның 20 февраленә кадәр-Азнакай шәһәре, Ленин урамы, 14 нче 

йорт, Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты, 23 нче кабинет (эш 

көннәрендә 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр төшке ашка 12.00 сәгатьтән 13.00 

сәгатькә кадәр тәнәфес) буенча язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кертелә ала. 

4. Составтагы гавами тыңлаулар үткәрү буенча эшче төркем төзү: 

- Солтанов М. И.-Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе, эшче төркем рәисе; 

- Миндубаева Л. Ф.-Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары, эшче төркем әгъзасы; 

- Сергеева Р. Н. - Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

административ комиссиясе баш белгече-җаваплы секретаре, эшче төркем 

секретаре; 

- Исмәгыйлев И. М.-Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

баш белгече, эшче төркем әгъзасы; 

- Арсланова Л. Х.-Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

юридик бүлеге баш белгече, эшче төркем әгъзасы. 

5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советының «Азнакай шәһәрендә Тышкы төзекләндерү, чисталык һәм тәртип 



кагыйдәләре турында» 2006 елның 19 маендагы 28-6 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» ( 14.07.2006 №44-7,  15.05.2008 №92-

24,   01.12.2009 №147-39,  29.04.2010 №166-44;  26.05.2011 №33-8, 12.07.2012 

№72-20, 23.08.2013 №99-30,  22.05.2014 №123-38,  29.12.2014 №154-44,  

29.09.2017 №55-18,  19.04.2018 №93-25 каралар редакциясендә) карар проекты 

буенча халык алдында тыңлаулар үткәрү, гражданнарның тәкъдимнәрен кабул 

итү һәм исәпкә алуны тәэмин итәргә 

6. Торак-коммуналь хуҗалык, төзекләндерү, экология һәм җир мәсьәләләре 

буенча даими комиссия һәм карар проектын халык тыңлауларында әйтелгән һәм 

фикер алышу барышында кергән тәкъдимнәрне исәпкә алып эшләп бетерергә һәм 

чираттагы утырыш каравына кертергә. 

7. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru урнаштыру юлы 

белән һәм Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә: http//aznakayevo tatar.ru веб-адрес буенча  2018 

елның 20 декабреннән дә соңга калмыйча халыкка җиткерергә 

8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны торак-коммуналь хуҗалык, 

төзекләндерү, экология һәм җир мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рәис                                                                           М.З.Шәйдуллин                                                                             
 

 

 

 

 

                                                                                               Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы 



Азнакай шәһәре Советы  

карарына кушымта №1 

«13» декабрь 2018 ел №122-29 

 

проект 

КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәр Советы 

 

Азнакай шәһәре                                  №___                     __ _________ 2018 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай шәһәр Советының «Азнакай 

шәһәрендә Тышкы төзекләндерү, чисталык һәм тәртип 

кагыйдәләре турында» 2006 елның 19 маендагы 28-6 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы «Азнакай шәһәре " муниципаль берәмлеге 

территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында (14.07.2006 №44-7, от 15.05.2008 №92-24, 

от  01.12.2009 №147-39, от 29.04.2010 №166-44; от 26.05.2011 №33-

8, от 12.07.2012 №72-20, от 23.08.2013 №99-30, от 22.05.2014 

№123-38, от 29.12.2014 №154-44, от 29.09.2017 №55-18, от 

19.04.2018 №93-25 карарлар редакциясендә) 

 

 

«Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында 

башка телләр турында» 1992 елның 8 июлендәге 1560-XII номерлы Закон, 

Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнарны тормышка ашыру 

мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты беркетмәсе, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» 

муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай шәһәр Советының «Азнакай шәһәрендә 

Тышкы төзекләндерү, чисталык һәм тәртип кагыйдәләре турында» 2006 елның 19 

маендагы 28-6 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Азнакай шәһәре " муниципаль берәмлеге 

территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләренә   (14.07.2006 №44-7, от 15.05.2008 

№92-24, от  01.12.2009 №147-39, от 29.04.2010 №166-44; от 26.05.2011 №33-8, от 

12.07.2012 №72-20, от 23.08.2013 №99-30, от 22.05.2014 №123-38, от 29.12.2014 

№154-44, от 29.09.2017 №55-18, от 19.04.2018 №93-25 карарлар 

редакциясендә)түбәндәге үзгәрешләрне   кертергә: 



1.1. 2.1.8 пунктчасына киләсе эчтәлекле 2.1.8.4 пунктын өстәргә:  

«2.1.8.4. Йорт билгеләренә, тышкы мәгълүмат чараларында мәгълүмат 

Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре 

турындагы закон таләпләрен үтәү белән урнаштырылырга тиеш. Ике һәм аннан да 

күбрәк тел куллану очрагында текстлар эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча 

охшаш булырга тиеш, дөрес һәм аңлаешлы итеп эшләнгән.». 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча http://pravo.tatarstan.ru  урнаштыру юлы 

белән һәм Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә: http//aznakayevo tatar.ru.  веб-адресы буенча 

урнаштырып  халыкка җиткерергә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны торак-коммуналь хуҗалык, 

төзекләндерү, экология һәм җир мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 

           

 

 

              Рәис                                                            М.З. Шәйдуллин                                                                     

http://pravo.tatarstan.ru/

