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2018 елныц 26 ноябре КАРАР № 24

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Учэлле авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Ж̂ ир 
билэмэлэреннэн файдалану Ьэм тезелеш 
кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту турында 
проектны эзерлэу хакында

Россия Федерациясе ШэЬэр тезелеше кодексыныц 8, 33 статьяларына Ьэм 
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законга таянып, Учэлле авыл 
жирлегенец жирдэн файдалану Ьэм тезелеш Кагыйдэлэре проектын эзерлэу комиссиясе 
бэялэмэсе нигезендэ2018 елныц 26 ноябрендэ карар бирэм:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Учэлле авыл жирлеге 
Советыныц 2014 елныц 24 гыйнварындагы 87 номерлы карары (2016 елныц 22 
ноябрендэге 46 номерлы, 2016 елныц 22 ноябрендэге 47 номерлы, 2017 елныц 2 
сентябрендэге 66 номерлы, 2018 елныц 3 июлендэге 104 номерлы карарлар 
редакциясендэ) белэн расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
«Учэлле авыл жирлеге» муниципаль берлегенец жирдэн куллану Ьэм тозелешлэр 
кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту турында проектны эзерли башлау):

1.1. Россия Федерациясенец шэИэр тезелеше кодексына кертелгэн узгэрешлэр 
белэн 1, 25-30 статьяларын туры китерергэ.

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Учэлле авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегенец жирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэренэ 
узгэрешлэр керту турында проектны эзерлэу буенча эшлэр уткэру тэртибен Ьэм 
вакытын билгелэргэ (1 нче кушымта).

3. Элеге карарны веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат 
рэсми порталында " урнаштыру юлы белэн халыкка игълан итэргэ: 
http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Азнакай муниципаль районыныц Интернет мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ <url> сайтында http//aznakayevo веб-адрес буенча

4. Олеге карарныц у

Авыл Башлыгы

,э тотуны узем артыннан калдырам.

Г.М.Техвэтуллина

mailto:Uchal.Azn@tatar.ru
http://pravo.tatarstan.ru


Кушымта 1

Башкарма комитет карарына 
Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Учэлле авыл 
жирлеге башлыгы 26.11. № 24

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Учэлле авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегенец жирдэн файдалану Ьэм тезелешлэр кагыйдэлэренэ 

узгэрешлэр керту турында проектны эзерлэу эшлэрен уткэрунец якынча
вакыты

№ "Учэлле авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец жирдэн 
файдалану Ьэм тезелеш Кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту 
турында проектны эзерлэу эшлэрен уткэру тэртибе

эшлэр
башкару

срогы
1. Ж^ирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэренэ узгэрешлэр 

керту турында проектны эзерлэу эшлэрен оештыру
IV квартал 
2018 г.

2.

2.1.

Ж^ирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэренэ узгэрешлэр 
керту турында проектны эзерлэу Ьэм килештеру

Жир билэмэлэреннэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэренен, 1, 
25-30 статьяларын Россия Федерациясе кодексыныц шэЬэр 
тезелеше елкэсенэ кертелгэн узгэрешлэренэ туры китеру

Ж^ирле узидарэ органы территориялэрен планлаштыру буенча 
документлар эзерлэу турында булек эшлэу.

Ж^ирдэн файдалану Ьэм тезелеш Кагыйдэлэре проектын 
килештерудэ катнашучы хезмэтлэр Ьэм ведомстволарньщ 
кисэтулэренэ шэрехлэр эзерлэу.

IV квартал 
2018 г.

3.

3.1.

Ж^ир билэмэлэреннэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэренэ 
узгэрешлэр керту турында проект буенча фикер алышу.
Халык тыцлаулары уткэру.

Проект Азнакай муниципаль районыныц «Учэлле авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге тезелешлэреннэн файдалану 
кагыйдэлэренэ Ьэм аца мэжбури кушымталар (гавами тыцлаулар 
беркетмэсе Ьэм гавами тыцлаулар нэтижэлэре турында бэялэмэ) 
керту турында авыл жирлеге Советына раслауга яисэ кире кагу 
Ьэм аны эшлэп бетеру турында авыл жирлеге Советына керту 
ечен жирдэн файдалану Ьэм тезелеш Кагыйдэлэре проектын 
жибэру турында Карар кабул иту ечен Азнакай муниципаль 
районыныц "Учэлле авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге 
тезелешлэреннэн файдалану Кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту 
турында кабат тамаша.

I квартал 
2019 г.


