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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от «11» апрель 2019 ел № 65

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
«Актубэ nishap тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлеге Башкарма комитеты 23.01.2017 ел № 1 
карары белэн расланган, Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ» жирлегендэ территорияне 
планлаштыру буенча документлар эзерлэу Тэртибенэ 
узгэрешлэр керту турында (11.05.2018 ел № 12 карары 
нигезендэ)

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты 23.01.2017 ел № 1 карары белэн 
расланган, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ» жирлегендэ территорияне планлаштыру буенча документлар эзерлэу 
Тэртибенэ узгэрешлэр керту турында (11.05.2018 ел № 12 карары нигезендэ), 
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлеге территорияне планлаштыру буенча документлар эзерлэу 
Тэртибенэ » тубэндэге узгэрешлэрене кертергэ:

1.1. тубэндэге эчтэлекле 2.1 пункт естэргэ:
«"Россия Федерациясе ШэЬэр тезелеше кодексыныц 45 статьясындагы 1.1 

елешендэ курсэтелгэн территорияне планлаштыру буенча документарны эзерлэу 
очрагында Башкарма комитет тарафыннан территорияне планлаштыру буенча 
документлар эзерлэу турында карар кабул иту талэп ителми»;

1.2. 2.4 пунктта «тиеш» сузен «итэргэ тиеш» сузенщ алмаштырырга;
1.3. 2.5 пунктыныц 2 пунктчасын килэсе редакциядэ бэян итэргэ: дэулэт Ьэм 

муниципаль ихтыяжларны тээмин иту очен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып 
алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе Законы нигезендэ 
тезелгэн дэулэт, муниципаль (бюджет Ьэм Автоном) учреждениелэрнец ведомство
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буйсынуындагы органнарына яисэ алар тарафыннан дэулэт яисэ муниципаль контракт 
нигезендэ ж;элеп ителэ торган, Россия Федерациясе ШэЬэр тезелеше кодексыныц 45 
статьясындагы 1.1 елешендэ каралган очраклардан тыш;

11.4. 2.9 пунктында «ачык тьщлаулар» сузлэрен «ижтимагый фикер алышулар яки 
ачык тьщлаулар» сузлэренз алмаштырырга»;

1.5. 2.10 пунктыньщ 2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"бакчачылык яки яшелчэчелек алып бару очен коммерциягэ карамаган

бакчачылык ширкэтенэ бирелгэн жир кишэрлеге чиклэрендэ территориялэр»;
1.6. 2.15 пунктында «ачык тьщлаулар» сузлэрен «ж;эмэгать фикер алышулары яки 

ачык тьщлаулар» сузлэренз алмаштырырга»;
1.7. тубэндэге эчтэлекле 2.15 пункт естэргэ:
«Россия Федерациясе ШэЬэр тезелеше кодексыныц 45 статьясындагы 1.1 

елешендэ курсэтелгэн затлар тарафыннан эзерлэнгэн территорияне планлаштыру 
буенча документларны кире кагу Иэм аны эшлэп бетеру ечен жибэру ечен нигез булып 
мондый документларныц Россия Федерациясе ШэИэр тезелеше кодексыныц 45 
статьясындагы 10 елешендэ курсэтелгэн талэплэргэ туры килмэве тора. Башка 
очракларда территорияне планлаштыру буенча мондый затлар тарафыннан тэкъдим 
ителгэн документларны кире кагу рехсэт ителми.».

1.8. пункты 2.11, 2.12, 2.13 признать утратившими силу и исключить;
1.9. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 пунктларны 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 пунктлары дип санарга.
2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 

порталында» http://pravo.tatarstan.ru. урнаштыру юлы белэн халыкка житкерергэ Ьэм 
Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында Интернет мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ http//aznakayevo.tatar.ru веб-адрес буенча урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.
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