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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от 9 января 2020 года № 2

« ТатнефтьГАЖ; объектын проектлаштыру ечен территорияне межалау проектын, 
планлаштыру проектын эшли башлау турында гавами тыдлаулар билгелэу хакындаВ. д. 

Шашина -«Татарстан Республикасы Яда Чишмэ муниципаль районыныд Яда Чишмэ 
авыл ж;ирлеге чиклэрендэ урнашкан Архангельск ятмасындагы котельныйлардан

агынтылар урнаштыру системасы»

«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныд гомуми принциплары турында» 
2003 елныд 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныд 28 статьясы, Россия 
Федерациясе ШэЬэр тезелеше кодексыныд 45, 46 статьясы, «Россия Федерациясе Шэбэр 
тезелеше кодексын гамэлгэ керту турында «Федераль законныд 4 статьясындагы 1 
елешенед 3 пункты нигезендэ»,

КАРАР БИРЭ:
1. 2020 елныд 17 гыйнварына планлаштыру проектын, «Татнефть» ГАЖ; объектын 
проектлаштыру ечен территорияне межалау проектын эшли башлау турында гавами 
тыдлаулар билгелэргэ.В. д. Шашина -«Татарстан Республикасы Яда Чишмэ муниципаль 
районы Яда Чишмэ авыл ж;ирлеге чиклэрендэ урнашкан Архангельск ятмасындагы 
котельныйлардан агынтыларны урнаштыру системасы» (алга таба -  Проект тексты 
буенча).
2. Ачык тыдлаулар курсэтелгэн кенне 16.00 сэгатьтэ уткэрелэ дип билгелэргэ. Халык 
тыдлауларын уткэру урыны
-  Татарстан Республикасы, Яда Чишмэ районы, Яда Чишмэ авылы, Заливная урамы, 4 
нче йорт адресы буенча урнашкан Яда Чишмэ авылы район мэдэният йорты бинасы.
3. Проектны исэпкэ алу, гомумилэштеру бэм карау буенча тубэндэге составта эшче 
теркем тезергэ:
Маланчева Татьяна Николаевна-Яда Чишмэ авыл ж;ирлеге башкарма комитеты ж,итэкчесе 
вазыйфаларын башкаручы, комиссия рэисе;
Попкова любовь Валентиновна-Яда Чишмэ авыл ж;ирлеге Башкарма комитетыныд баш 
белгече, эшче теркем секретаре;
4. Дип билгелэргэ:
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а) Яца Чишмэ авыл ж;ирлегендэ яшэучелэр, элеге карар белэн билгелэнгэн тэртиптэ, 
Россия Федерациясе Шэбэр тезелеше кодексыныц 39 статьясында бэм Яка Чишмэ авыл 
ж;ирлеге уставында билгелэнгэн тэртиптэ, ачык тьщлауларда катнашу юлы белэн, проект 
турында фикер алышуда катнашалар;
б) халык алдында тьщлауларга эзерлек барышында Яка Чишмэ авыл ж;ирлегендэ 
яшэучелэрнек халык алдында тьщлауларга чыгарылган мэсьэлэ буенча язмача 
тэкъдимнэрен кабул иту, карау бэм исэпкэ алу алып барыла;
в) Яка Чишмэ авыл ж;ирлегендэ яшэучелэрнек («гавами тьщлауларга» тамгасы белэн) 
язма тэкъдимнэре эш кеннэрендэ 10.00 сэгатьтэн 16.00 сэгатькэ кадэр Татарстан 
Республикасы, Яка Чишмэ районы, Яка Чишмэ авылы, Совет урамы, 80 йорт адресы 
буенча кабул ителэ.
Тэкъдимнэр шулай ук Яка Чишмэ авыл ж;ирлегендэ яшэучелэр тарафыннан почта аша 
курсэтелгэн адрес буенча ж;ибэрелэ ала.
г) Яка Чишмэ авыл >цирлегендэ яшэучелэрнек язмача тэкъдимнэрен алдан Караганда, эш 
теркеме тарафыннан халык алдында тьщлаулар барышында каралырга тиешле 
мэсьэлэлэр буенча гавами тьщлаулар барышында карап тикшерелергэ тиешле 
мэсьэлэлэр арасыннан тешереп калдырыла:
- аноним тэкъдимнэр;
- элеге карар нигезендэ халык алдында тьщлауларга чыгарылган мэсьэлэгэ кагылмаган 
тэкъдимнэр;
- 16.00 сэгатьтэн сок килгэн тэкъдимнэр 2020 елньщ 17 гыйнвары.
5. Яка Чишмэ авыл ж;ирлегендэ яшэучелэрнек халык алдында тьщлауларда катнашырга 
телэк белдерулэре (кызыксынган затньщ фамилиясен, исемен, атасыньщ исемен, туган 
кенен, яшэу урынын, терен, сериясен бэм номерын курсэтеп) 2020 елньщ 17 гыйнварына 
кадэр тубэндэге адрес буенча кабул ителэ: Татарстан Республикасы, Яка Чишмэ районы, 
Яка Чишмэ авылы, Совет урамы, 80 йорт.
6. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны уз артымнан калдырам.
7. Элеге карарны» Интернет «мэгълумат - телекоммуникация челтэрендэ» Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында бастырып чыгарырга (халыкка 
игълан итэргэ) http://pravo.tatarstan.ru., Яка Чишмэ муниципаль районыньщ рэсми 
сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.

Яка Чишмэ муниципаль районы Як 
авыл ж,ирлеге башлыгы В. М. Козлов
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