
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БӘТКЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ 

 

                                                                               КАРАР 

 

                           «19 " гыйнвар 2018 ел                      Бәтке авылы                                      № 1 

 

"Тукай муниципаль районы Бәтке авыл җирлегенең генераль планына ҥзгәрешләр кертҥ" 

проекты буенча ачык тыңлаулар ҥткәрҥ турында» 

 

РФ Шәһәр төзелеше кодексының 24, 28 ст., «Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» гы 131-ФЗ номерлы Федераль законның 24, 28 

ст., район Уставы, район Советының 2007 елның 26 гыйнварындагы 11/5 номерлы карары 

белән расланган Тукай муниципаль районында халык алдында тыңлаулар оештыру һәм ҥткәрҥ 

тәртибе турындагы Нигезләмә, Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

2015 елның 22 маеннан 4 санлы Карары нигезендә "Татарстан Республикасы Тукай 

муниципаль районы Бәтке авыл җирлеге Генераль планына, районда яшәҥчеләрнең тормыш 

шартлары, җир кишәрлекләре һәм районның Бәтке авыл җирлеге территориясендә урнашкан 

капиталь төзелеш объектлары хокукларының һәм законлы мәнфәгатьләренең хокукларын 

саклау максатыннан, ҥзгәрешләр кертҥ турында  , 

  Карар бирәм: 

1. "Тукай муниципаль районы Бәтке авыл җирлегенең генераль планына ҥзгәрешләр кертҥ  

проекты» буенча ачык тыңлаулар ҥткәрҥ. 

2.1. Әлеге карарны районның рәсми сайтында, Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълҥмат рәсми порталында, Бәтке авыл җирлегенең мәгълҥмат стендларында 

урнаштырырга 

2.2.Ҥткәрҥ вакыты-әлеге карар басылып чыккан көннән алып гавами тыңлаулар нәтиҗәләре 

турында бәяләмә бастырган көнгә кадәр кимендә бер һәм өч айдан да ким булмаган вакыт; 

2.3. Ҥткәрҥ урыны һәм вакыты -28 февраль 2018 ел., 15.00,» авыл Советы бинасы " 

тҥбәндәге адрес буенча: Бәтке авылы, Гагарин урамы, 1 йорт, утырышлар залы; 

 



\ 

2.4. фикер алышына торган мәсьәлә буенча тәкъдимнәр һәм искәрмәләр тәкъдим ителә ала 

торган адрес: Бәтке авылы, Гагарин урамы, 1 йорт, утырышлар залы; (эш көннәрендә-8.00 дән 

16.20 гә кадәр); 

2.5. чыгыш ясау хокукы белән гавами тыңлауларда катнашу өчен гаризалар бирҥ вакыты-

19.02.2018 елдан 26.02.2018 елга кадәр. 

3. Тукай муниципаль районы Бәтке авыл җирлеге башкарма комитеты әлеге карарны рәсми 

басма басмасында бастырып чыгарырга («Якты юл» газетасы), Тукай муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга tukav.tatar.ru һәм ТР хокукый мәгълҥмат рәсми порталында. 

4. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥзем артыннан калдырам. 

5.Җәмәгать тыңлаулары уздырганда секретарь итеп Валиева Венера Александровнаны 

билгеләргә. 

  

Бәтке авыл җирлеге башлыгы                                   Ионычев М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карарга кушымта 

Бәтке авыл 

җирлеге башлыгы 

№ 2018ел. 

 

БӘТКЕ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫНА ҤЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҤ ПРОЕКТЫ ТУРЫНДА ФИКЕР 

АЛЫШУДА ГРАЖДАННАРНЫҢ КАТНАШУ ТӘРТИБЕ 

 

Әлеге тәртип Бәтке авыл җирлегенең генераль планы проектын (алга таба Генераль план) 

тикшерҥдә халыкның катнашуын тәэмин итҥ максатларында эшләнгән һәм генераль план 

проекты буенча фикер алышуда авыл җирлеге гражданнарының катнашу тәртибен җайга сала. 

1. Авыл җирлегендә яшәҥчеләрнең генераль планы һәм юнәлешләре генераль план 

проекты буенча язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр Генераль план проекты турында фикер 

алышуда гражданнарның катнашуы проект буенча халык тыңлауларында катнашу юлы белән 

башкарыла  

2. Проектның график һәм текст материаллары экспозициясе Җирлекнең генераль планы 

мәгълҥмати стендларда оештырыла 

3. Җирлекнең генераль планы проекты буенча материаллар белән танышу вакыты: пн. - пт. 

8.00 дән 16: 20 гә кадәр (төшке аш 12.00 дән 13.00 гә кадәр). 

4. Генераль план проекты рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш Федераль дәҥләт мәгълҥмат 

агентлыгының рәсми сайтында территориаль планлаштыру системасы fgis.economy.gov.ru. 

5. Проект буенча язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кабул итҥ җирлекнең генераль планы 2018 

елның 19 февраленнән 26 февраленә кадәр гамәлгә ашырыла. 

Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Муса Җәлил пр., Д.48, Тукай муниципаль районы 

Башкарма комитеты бинасы, 203 кабинет; 

6. Ачык тыңлаулар Әзерләҥ һәм ҥткәрҥ, шулай ук кабул итҥ һәм исәпкә алу Генераль план 

проекты буенча гражданнарның халык тыңлаулар уткэрелэ 

7. Генераль план проекты буенча искәрмәләрне ,Фикер, тәкъдимнәр һәм тәкъдимнәрне 

исәпкә алуны документлар белән тәэмин итҥ сәркатип башкара  

8. Халык тыңлаулары башланганчы секретарь тарафыннан: 

халык тыңлауларында катнашучыларны теркәҥ. Теркәлҥ листында фамилиясе, исеме, 

атасының исеме, туу датасы, урын адресы кҥрсәтелә, 

халык тыңлауларында катнашучыларның яшәҥ шартлары. 



 

10. Ачык тыңлаулар уздырганда киләсе регламент билгеләнә: 

- докладчыга төп доклад өчен 20 минуттан артык вакыт бирелә; 

- җирлекнең генераль планы проекты буенча фикер алышу өчен 3 мин артык тҥгел; 

- реплик һәм искәрмәләр өчен-2 минуттан артык тҥгел. 

11. Халык тыңлауларын ҥткәргәндә секретарь тарафыннан генплан проекты буенча ачык 

тыңлаулар беркетмәсе алып барыла. Беркетмәгә гавами тыңлаулар оештыручы һәм секретаре 

имза сала. 

12. Халык тыңлауларын оештыручы гавами тыңлаулар уздырылган көннән алып 2 көн 

эчендә гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә әзерли, анда мәҗбҥри тәртиптә 

кҥрсәтелә: 

 

- халык алдында тыңлаулар уздыру турындагы мәсьәлә исеме; 

- халык тыңлаулары ҥткәрҥ датасы, вакыты һәм урыны; 

- халык тыңлауларында катнашкан авыл җирлеге гражданнары саны; 

- халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча карар. 

14. Йомгаклау. халык тыңлауларын оештыручы һәм тыңлаулар беркетмәсе белән бергә 

мәҗбҥри рәвештә башкарылырга тиеш. 

массакҥләм мәгълҥмат чараларында «Якты юл» («Якты юл») газетасында   басмаларында 

бастырыла хэм   Бәтке авыл җирлегенең мәгълҥмати стендларында, районның рәсми сайтында  

урнаштырыла.   


