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"Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Әҗмәкәй авыл  

авыл җирлеге  Новый поселогы Проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында 

" 

  

    Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, "Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 28 статьясы нигезендә, Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Советының 2007 елның 26 гыйнварындагы 11 5 номерлы карары белән расланган Тукай 

муниципаль районында Җәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы 

нигезләмәгә таянып , Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы, "Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль законның 28 ст.таянып  

КАРАР 

  

 

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Яңа поселогы  Әҗмәкәй авыл җирлеге 

планировкасы проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрергә. 

2. Әлеге карарны районның рәсми сайтында, Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

 2.1. Якты Юл "("Якты юл") газетасында ачык тыңлаулар үткәрү турындагы мәгълүматны 

бастырырга. 

3. Халык алдында тыңлаулар үткәрү вакытын 1 көн, ачык тыңлаулар үткәрү вакытын 2019 

елның 31 гыйнварында 10.00 сәгатьтә, үткәрү урынын, авыл клубы бинасының тамаша залын 

түбәндәге адрес буенча билгеләргә: ТР, Әҗмәкәй авыл җирлеге, Яңа поселогы, Үзәк урамы, 1  

4. Тукай муниципаль районы баш архитекторы А. Н. халык алдында тыңлаулар үткәрү өчен 

җаваплы итеп билгеләргә.Борынлык. 

5. Кушымта нигезендә гражданнарның катнашу һәм проект турында фикер алышу тәртибен 

расларга. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

Район башлыгы                      Камаев Ф. М. 



 

 

 

Тукай муниципаль районы 

 Башлыгы карарына Кушымта _ _ ________ 2018 ел.  
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Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районының Яңа поселогы  Әҗмәкәй 

авыл җирлеге торак пункты җирләрен планлаштыру проекты буенча фикер алышуда халыкның 

катнашуын тәэмин итү максатларында эшләнгән һәм проект буенча фикер алышуда район 

гражданнарының катнашу тәртибен, шулай ук халыкның фикерен исәпкә алу тәртибен җайга сала. 

1. Проект буенча фикер алышуда гражданнарның катнашуы халыкның проект һәм район 

халкы тарафыннан Тукай районы Башкарма комитетына проект буенча язма тәкъдимнәр һәм 

искәрмәләр җибәрү юлы белән башкарыла.  

2. Проектның график һәм текст материаллары экспозициясе Әҗмәкәй авыл җирлеге 

башкарма комитеты бинасының мәгълүмати стендларында оештырылган. 

3. Проект материаллары белән танышу вакыты: пн. - пт. 9.00 сәгатьтән 16: 00 сәгатькә кадәр 

(төшке аш 12.00 дән 13.00 сәгатькә кадәр). 

4. Проект Тукай муниципаль районының рәсми сайтында рәсми басылып чыгарга тиеш 

tukay.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында. 

5. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы буенча язмача тәкъдимнәр һәм 

искәрмәләр 2018 елның 29 декабреннән 31 декабренә кадәр түбәндәге адрес буенча кабул ителә: 

ТР, Яр Чаллы шәһәре, Муса Җәлил проспекты, 46 йорт, Тукай муниципаль районы Башкарма 

комитеты бинасы, 203 кабинет. 

6. Халык тыңлауларын әзерләү һәм үткәрү, шулай ук проект буенча гражданнарның 

тәкъдимнәрен кабул итү һәм исәпкә алуны халык тыңлауларын үткәрү өчен җаваплы гамәлгә 

ашыра. 

7. Проект буенча фикерләр, тәкъдимнәр һәм искәрмәләр исәбен документлар белән тәэмин 

итүне гавами тыңлаулар секретаре гамәлгә ашыра. 



8. Халык тыңлаулары башланганчы секретарь тарафыннан халык тыңлауларында 

катнашучыларны теркәү башкарыла. Теркәү кәгазендә гавами тыңлауларда катнашучыларның 

фамилияләре, исеме, атасының исеме, туган көне, яшәү урыны адресы күрсәтелә. 

9. Ачык тыңлаулар уздырганда киләсе регламент билгеләнә: 

- докладчыга төп доклад өчен 20 минуттан артык вакыт бирелә; 

- проект буенча фикер алышу өчен 3 мин артык түгел; 

- реплик һәм искәрмәләр өчен-2 минуттан артык түгел. 

10. Халык тыңлауларын үткәргәндә секретарь тарафыннан проект буенча ачык тыңлаулар 

беркетмәсе алып барыла. Беркетмәгә гавами тыңлаулар оештыручы һәм секретаре имза сала. 

11. Халык тыңлауларын оештыручы гавами тыңлаулар уздырылган көннән алып 2 көн эчендә 

ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә әзерли, анда мәҗбүри тәртиптә күрсәтелә: 

- халык алдында тыңлаулар уздыру турындагы мәсьәлә исеме; 

- халык тыңлаулары үткәрү датасы, вакыты һәм урыны; 

- халык тыңлауларында катнашкан авыл җирлеге гражданнары саны; 

- халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча карар. 

12. Ахырда халык тыңлауларын оештыручы тарафыннан имзалана һәм ачык тыңлаулар 

беркетмәсе белән бергә «Якты юл» («Якты юл») газетасында һәм районның рәсми сайтында 

мәҗбүри рәвештә бастырылырга (халыкка хәбәр итәргә) тиеш. 

 


