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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының 23.01. 2006 ел №31 «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының Нигезләмәсе турында» карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты турындагы Нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында 

 ( 31.10.2008 №217-30,  15.03.2012 №121-18,  26.04.2013 

№228-34, 29.01.2014 №284-40,  19.03.2015 №351-51,  

25.08.2015 №385-55,  18.04.2017 №110-18,   13.12.2017 

№156-23,  28.05.2018 №193-29 карарлар редакциясендә) 

 

06.10.2003 ел, №131 - ФЗ «Россия Федерациясе җирле үзидарәсен оештыруның 

гомуми принциплары турында»гы Федераль закон, Татарстан Республикасы 

«Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

 1.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 23.01. 2006 ел №31 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының Нигезләмәсе турында» карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

турындагы Нигезләмәгә ( 31.10.2008 №217-30,  15.03.2012 №121-18,  26.04.2013 

№228-34, 29.01.2014 №284-40,  19.03.2015 №351-51,  25.08.2015 №385-55,  

18.04.2017 №110-18,   13.12.2017 №156-23,  28.05.2018 №193-29 карарлар 

редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

 3.2 пунктның 3 бүлегендә.: 

 4 пунктчада «район» сүзләреннән соң, «юл хәрәкәтен оештыру һәм» 

сүзләрен өстәргә; 



 7 пунктчада «хокукларны гамәлгә ашыру» сүзләреннән соң «аз санлы төп 

халыклар һәм башкалар» сүзләрен өстәргә; 

 15 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Азнакай муниципаль районы территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю 

(шул исәптән аерым җыю), җыю, транспортлау, эшкәртү, утильләштерү, 

зарарсызландыру, күмү эшчәнлеген оештыруда катнашу (шул исәптән аерым 

җыю);»; 

 16 пунктчасында «ихтыяҗ» сүзеннән соң, «планлаштырылган төзелеш 

турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча 

йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга һәм җир кишәрлегендә 

индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты урнаштыруның рөхсәт 

ителүенә туры килү-килмәве турында хәбәрнамә җибәрү» сүзләрен өстәргә, 

планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән хәбәрнамәдә 

индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларының җир 

кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын 

урнаштыруга рөхсәт ителмәве һәм (яки) билгеләнгән параметрларга туры килмәве 

турында хәбәрнамәләр, индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йортының төзелгән 

яисә үзгәртеп корылган объектының тиешле җирлекара территорияләрдә урнашкан 

җир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше объектларын яки бакча 

йортларын төзегәндә яки реконструкцияләгәндә шәһәр төзелеше эшчәнлеге 

турындагы закон таләпләренә туры килүе яисә туры килмәве турында 

хәбәрнамәләр, Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә авылара 

территориядә урнашкан үз белдеге белән төзелгән бинаны сүтү турында Карар 

кабул итү, үз белдеге белән төзелгән, билгеләнгән таләпләргә туры китерү яисә аны 

билгеләнгән таләпләргә туры китерү, максатчан билгеләнеше буенча кулланылмый 

торган яисә авылара территориядә урнашкан Россия Федерациясе законнарын 

бозып кулланыла торган җир кишәрлеген алу, авылара территориядә урнашкан үз 

белдегең белән төзелгән корылманы сүтү яки Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексында каралган очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерү, җир 

кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү турында карар кабул ителгән, авылара 

территориядә урнашкан;»; 



 «ирекле» сүзләреннән соң (волонтерлыкка) сүзен өстәргә; 

 3 бүлекнең 3.3 пунктның унынчы пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

  «10) федераль законнар белән билгеләнгән тәртиптә һәм шартларда 

оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләүне оештыру өчен 

шартлар тудыру, шулай ук ведомство буйсынуындагы оешмалар җитәкчеләре 

эшчәнлеген бәяләгәндә оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез 

бәяләү нәтиҗәләрен куллану һәм, федераль законнар нигезендә, оешмалар 

тарафыннан хезмәт күрсәтү шартларын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре буенча 

ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү буенча чаралар күрүне контрольдә тоту»;

 3 бүлекнең 3.3 пунктын түбәндәге эчтәлекле унөченче пункт өстәргә: 

 «13) «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 07.02.1992 ел №2300-1  

Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар хокукларын яклау 

чараларын гамәлгә ашыру.». 

 5 бълекнеж 5.6. пунктына 5.6. өченче һәм дүртенче абзацлар өстәргә: 

 «Муниципаль хокукый актны яисә җирле үзидарә органнары арасында 

төзелгән килешүне рәсми бастырып чыгару булып аның тулы текстын тиешле 

муниципаль берәмлектә таратыла торган вакытлы матбугатта беренче бастырып 

чыгару санала. 

 Муниципаль хокукый актларны һәм килешүләрне рәсми бастырып чыгару 

(халыкка җиткерү) өчен җирле үзидарә органнары шулай ук Челтәрле басмадан 

файдаланырга хокуклы. Муниципаль хокукый актның тулы тексты басылып 

чыккан (урнаштырылган) очракта рәсми челтәр басмасында күләмле график һәм 

таблица кушымталары басма басмада китерелмәскә мөмкин.»; 

 5.6. пуктның  өченче абзацын бишенче абзац дип санарга.  

 1.1. Татартсна Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының 

23.01.2006 ел №31  карары белән расланган, Татартсна Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Советы 28.05.2018 ел №193-29 «Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы Нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында» карарының 1.1. пунктының дүртенче абзацы үз көчен 

югалткан дип санарга.  



 2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында»: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып чыгарырга һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatarstan.ru/ 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук тәртибе, 

депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссиягә 

йөкләргә. 

 

 

 

       

 

 

        Рәис                                                                                       М.З. Шәйдуллин 
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