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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЛАИШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Чернышевского ул., д.23,  г.Лаишево
422610

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОНЫ
БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ

Чернышевский  урамы,  23 нче йорт
Лаеш ш.  422610

Тел:    8-(84378) -2-52-28 Факс:  8-(84378) -2-54-34
e-mail: Ispolkom.Laishevo@tatar.ru

2019 нчы елның 19 нчы апреле № 948

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирлегендә җирдән
файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү турында

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орлов авыл җирлеге территориясен
тотрыклы  үстерү  өчен  шартлар  тудыру,  әйләнә-тирә  мохитне  саклау,  территорияләрне
планлаштыру  өчен  шартлар  тудыру,  физик  һәм  юридик  затларның  хокукларын  һәм  законлы
мәнфәгатьләрен  тәэмин  итү,  инвестицияләр  җәлеп  итү  өчен  шартлар  тудыру  максатларында,
Россия  Федерациясе  Шәһәр  төзелеше  кодексының  8  статьясындагы  1  пунктына,  30,  31,  32
статьяларына,  «Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми  принциплары
турында»  2003  елның  6  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы  Федераль  законга,  Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Уставына таянып КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирлегендә җирдән
файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерли башларга.

2. 1 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка
авыл җирлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясен
(алга таба – Комиссия) төзү.

3. 2 нче кушымта нигезендә шәһәр төзелешен зоналаштыру этапларын билгеләргә.
4. Расларга:
4.1. Комиссия турында нигезләмә, шул исәптән аның эшчәнлеге тәртибе (3 кушымта);
4.2. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирлегендә җирдән

файдалану  һәм  төзелеш  Кагыйдәләре  проектын  әзерләү  буенча  эшләр  үткәрү  тәртибе  һәм
вакытлары (4 нче кушымта);

4.3.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Орловка  авыл  җирлегеннән
файдалану  һәм  төзелеш  Кагыйдәләре  проектын  әзерләү  буенча  кызыксынучы  затлар
тәкъдимнәрен комиссиягә җибәрү тәртибе (5 нче кушымта);

5. Әлеге карар рәсми басылып чыккан (халыкка игълан ителгән) мизгелдән үз көченә керә;
6. Әлеге карарны «Кама ягы» район газетасында, Интернет мәгълүмат-телекоммуникация

челтәрендә  Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүмат  рәсми  порталында  түбәндәге  адрес
буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һәм Интернет мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә  Лаеш  муниципаль  районының  рәсми  сайтында  түбәндәге  адрес  буенча:
http://laishevo.tatarstan.ru. куярга.

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда  калдырам.

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
Башкарма комитеты Җитәкчесе                                                                              М. В. Фадеев



2

2019 елның 19 апрелендәге 948  номерлы  

Татарстан Республикасы аеш муниципаль

 районы Башкарма комитеты карарына

1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирлегенең
җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү буенча комиссия

составы

1. Хисаметдинов Рөстәм Рәшит улы Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитеты  җитәкчесенең  инфраструктура
үсеше буенча урынбасары, Комиссия рәисе;

2. Хисмәтов Дамир Наил улы Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  архитектура  һәм  шәһәр
төзелеше  бүлеге  башлыгы,  комиссия  рәисе
урынбасары;

3. Прокофьева Любовь Иванов кызы Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  архитектура  һәм  шәһәр
төзелеше  бүлеге  башлыгы,  комиссия  рәисе
урынбасары;

Комиссия әгъзалары:

4. Фетилина Валентина Иван кызы Лаеш  муниципаль  районы  Орлов  авыл
җирлеге башлыгы (килешү буенча);

5. Каюмова Зарина Дамир кызы Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының юридик бүлеге башлыгы;

6. Нурутдинов Нияз Илдар улы Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  төзелеш  һәм  ТКХ  бүлеге
башлыгы;

7. Афанасьева Эльмира Камил кызы Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  төзелеш  һәм  ТКХ  бүлеге
башлыгы;



3

8. Гайнетдинов Фиркат Мидхәт улы Лаеш  муниципаль  районы  Орлов  авыл
җирлеге Советы депутаты (килешү буенча);

9. Евдокимов Андрей Николай улы Татарстан  Республикасы  буенча  Росреестр
идарәсенең  Лаеш  бүлеге  башлыгы  (килешү
буенча);

10. Карсалов Алексей Петр улы «Техник инвентаризация бюросы» АҖ Лаеш
бүлекчәсе җитәкчесе (килешү буенча).

2019 елның 19 апрелендәге 948 номерлы

 Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль

районы Башкарма комитеты карарына

2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирләреннән файдалану
һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләгәндә шәһәр төзелешен зоналаштыру этаплары.

1  нче  этап –  территориянең гамәлдәге  торышына анализ,  җирдән  файдалану һәм
территориянең  аерым  шартлары  булган  зоналарны  (саклау,  санитар-саклау  зоналары,
мәдәни мирас объектларын саклау зоналары),  җирлекнең үсеш программаларын исәпкә
алып, беренчел мәгълүматлар җыю.
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2 нче этап – җирлек территориясендә булган республика һәм федераль әһәмияттәге
объектларны анализлау.

3 нче этап-территориаль зоналар чикләрен формалаштыру буенча тәкъдимнәр эшләү.
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2019 елның 19 апрелендәге 948 номерлы

 Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы

 Башкарма комитеты карарына 3 нче  Кушымта  

Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Орловка  авыл  хуҗалыгы  Җир
биләмәләреннән  файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләрен төзү Комиссиясе  турында

КАРАР

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Орловка авыл җирлегеннән
файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләрен  әзерләү  комиссиясе  (алга  таба  -  Комиссия)
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирлегеннән файдалану
һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү, физик һәм юридик затларның, шул исәптән
җир кишәрлекләре һәм капиталь  төзелеш объектларының хокук ияләренең  хокукларын
һәм законлы мәнфәгатьләрен тәэмин итү өчен төзелә.

1.2. Комиссия даими эшләүче коллегиаль орган булып тора.
1.3.  Комиссия  үз  эшчәнлегендә  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы

Башкарма комитеты җитәкчесенә буйсына һәм хисап тота.

2. Комиссия функцияләре

     2.1. ПЗЗ проектын әзерләү;
     2.2. ПЗЗ проекты буенча физик һәм юридик затлардан гаризалар кабул итү,  аларны

эшләү барышында;
     2.3. ПЗЗ проектын Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма

комитетына  (алга  таба  –  Башкарма  комитет)  тапшыру  аны  техник  регламентларның,
җирлекнең  генераль  планы,  муниципаль  районның  территориаль  планлаштыру
схемаларының,  районның,  Татарстан  Республикасының,  Россия  Федерациясенең
территориаль планлаштыру схемаларының, Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестры
белешмәләренә,  документларга  һәм  материалларга  шәһәр  төзелеше  эшчәнлеген  тәэмин
итүнең  дәүләт  мәгълүмат  системаларындагы  белешмәләргә,  документларга  һәм
материалларга туры килүенә тикшерү өчен;

     2.4. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезләмәләрен исәпкә алып,
билгеләнгән тәртиптә ПЗ проекты буенча ачык тыңлаулар оештыру һәм үткәрү;

2.5. ПЗЗЗ проекты материаллары экспозициясен үткәрү;
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2.6. ПЗЗЗ проекты буенча алынган искәрмәләр һәм тәкъдимнәр реестрын алып бару;
2.7. Кергән кисәтүләргә һәм тәкъдимнәр өчен җаваплар җибәрү;
2.8. ПЗЗ проекты буенча ачык тыңлаулар беркетмәләрен алып бару, гавами тыңлаулар

нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләү;
2.9. Кирәк булган очракта, искәрмәләрне һәм тәкъдимнәрне карау йомгаклары буенча

ПЗЗ проектын корректировкалау;
2.10. ПЗЗ проекты юнәлеше, халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча Башкарма комитетка

бәяләмә һәм беркетмәләр.
2.11.  Халык  тыңлаулары  нәтиҗәләре  буенча  протоколларны  саклау  һәм  халык

тыңлаулары  нәтиҗәләре  турында  бәяләмә  бирү,  кызыксынган  затларга  Россия
Федерациясе  һәм  Татарстан  Республикасы  законнары нигезендә  әлеге  документларның
күчермәләрен бирү.

3. Комиссиянең хокуклары
3.1.  Комиссиягә  йөкләнгән  функцияләрне  гамәлгә  ашыру өчен  кирәкле  оешмаларда,

учреждениеләрдә материаллар соратып алырга һәм алырга;
3.2.  Подрядчы  оешмалар  белән  ПЗЗЗ  проектын  әзерләү,  шул  исәптән  инвестор

сыйфатында өченче якны җәлеп итеп, килешүләр төзү;
3.3.  Кирәк  булган  очракта  комиссиягә  физик  һәм  юридик  затларны  һәм  аларның

берләшмәләрен,  шулай  ук  ПЗЗ  проектын  әзерләү  белән  бәйле  эшчәнлек  алып  баручы
башка белгечләрне җәлеп итәргә;

4.4. Аерым вәкаләтләрне гамәлгә ашыру максаты белән комиссия әгъзалары арасыннан
эшче төркемнәр төзү.

4. Комиссия эшчәнлеге тәртибе

4.1. Комиссия составына комиссия рәисе, аның урынбасары, секретаре һәм әгъзалары
керә. Комиссия рәисе булмаган чорда аның функцияләре урынбасарга йөкләнә. Сәркатиб
булмаган очракта, рәис башка затны билгели.

4.2. Комиссия үз эшчәнлеген утырышлар рәвешендә гамәлгә ашыра.
4.3.  Комиссия  утырышларының  вакытлылыгы  комиссия  рәисе  тарафыннан  әлеге

Нигезләмәнең  2  бүлегендә  күрсәтелгән  функцияләрне  гамәлгә  ашыру  зарурлыгыннан
чыгып билгеләнә.

4.4.  Комиссия  эшчәнлеген  оештыруны  һәм  аның  утырышларын  алып  баруны
комиссиягә  йөкләнгән  бурычларны  үтәүгә  бәйле  документлар  имзасы  хокукына  ия
Комиссия рәисе гамәлгә ашыра;

4.5.  Комиссия  рәисе  үз  компетенциясе  нигезендә  аның  әгъзаларына  комиссия
тарафыннан беркетелгән функцияләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле йөкләмәләр бирергә
һәм аларның үтәлешен таләп итәргә хокуклы.
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4.6.  Комиссия  Секретаре:  -  комиссиягә  кергән  мөрәҗәгатьләрне,  тәкъдимнәрне  һәм
искәрмәләрне кабул итә һәм теркәүне гамәлгә ашыра;

4.7. Комиссия карары катнашучыларның ачык тавыш бирү юлы белән гади күпчелек
тавыш белән кабул ителә һәм утырышта комиссия әгъзаларының 50 проценттан артыгы
катнашса, хокуклы дип санала. Тавыш тигез булганда карарны Рәис кабул итә. Комиссия
әгъзасы рәискә үз фикерен беркетмәгә теркәлә торган язма формада җибәрергә хокуклы.

 4.8.  Комиссия  утырышы  комиссия  секретаре  алып  бара  торган  беркетмә  белән
рәсмиләштерелә. Беркетмәгә комиссия рәисе,  сәркатибе һәм калган комиссия әгъзалары
имза куя.
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2019 елның 19 апрелендәге 948 номерлы

 Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль

районы Башкарма комитеты карарына

4 нче Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирлегендә җирдән
файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү буенча эшләр үткәрү тәртибе һәм

вакытлары.

№
п/п

Порядок  проведения  работ  по  подготовке
проекта Правил

Эшләрне  үткәрү
вакыты

Башкаручы,  җаваплы
зат

1
Орловка  авыл  җирлегендә  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш  Кагыйдәләре
проектын әзерләү турында Карар кабул итү

2019 елның апреле

Татарстан 
Республикасы Лаеш 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты

2

Орловка  авыл  җирлегендә  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш  Кагыйдәләре
проектын әзерләү турында Карар бастырып
чыгару

Кабул ителгән
вакыттан 10 көн

эчендә

Татарстан 
Республикасы Лаеш 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты

3

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы Орлов авыл җирлегеннән файдалану
һәм  төзелеш  кагыйдәләре  проекты  буенча
физик  һәм  юридик  затлардан  тәкъдимнәр
кабул итү

Карар басылып
чыккан көненнән

бер ай эчендә

Җирдән файдалану 
һәм төзелеш 
Кагыйдәләре 
проектын әзерләү 
буенча Комиссия

4

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы  Орловка  авыл  җирлегендә  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләрен
әзерләү буенча эшләр үткәрү

Подряд килешүе
нигезендә

Татарстан 
Республикасы Лаеш 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты

5

Татарстан Республикасы, Лаеш муниципаль
районы,  Татарстан  Республикасы,  Россия
Федерациясе  җирлеген  территориаль
планлаштыру  документларына,  техник
регламентларга  туры  килү-килмәүне
тикшерү үткәрүне тәэмин итү

7 көн дәвамында

Татарстан 
Республикасы Лаеш 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты

6
Проектның  юнәлеше  Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
башлыгы

5 көн эчендә

Татарстан 
Республикасы Лаеш 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты

7 Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль Кабул ителгән Лаеш муниципаль 
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районы  Орловка  авыл  җирлегендә  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләре
проекты  буенча  ачык  тыңлаулар  үткәрү
турында Карар кабул итү

вакыттан 10 көн
эчендә

районы башлыгы

8
Гавами  тыңлаулар  үткәрү  турында  карар
бастырып чыгару

Кабул ителгән
вакыттан 10 көн

эчендә

Лаеш  муниципаль
районы башлыгы

9
Орловка  авыл  җирлегендә  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләре
проекты материаллары экспозициясен ачу

Карар кабул
ителгәннән соң 2

көн эчендә

Җирдән файдалану 
һәм төзелеш 
Кагыйдәләре 
проектын әзерләү 
буенча Комиссия

10
Орловка  авыл  җирлегендә  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләре
проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү

Кимендә ике һәм
аннан да артык
дүрт ай даталар
Карар кабул итү
турында карар

билгеләү гавами
тыңлаулар

Җирдән файдалану 
һәм төзелеш 
Кагыйдәләре 
проектын әзерләү 
буенча Комиссия

11

Халык  тыңлаулары  үткәрү  нәтиҗәләре
турында  бәяләмә  һәм  гавами  тыңлаулар
беркетмәсен  әзерләүне  тәэмин  итү,  гавами
тыңлаулар  нәтиҗәләре  турында  бәяләмә
бастыруны тәэмин итү

Халык тыңлаулары
үткәргәннән соң 10

көн эчендә

Җирдән файдалану 
һәм төзелеш 
Кагыйдәләре 
проектын әзерләү 
буенча Комиссия

12

Орловка авыл җирләреннән файдалану һәм
төзелеш  Кагыйдәләре  проектын  Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
Советына җибәрү

Этап
тәмамланганнан
соң 5 көн эчендә

11 көн

Лаеш  муниципаль
районы  башкарма
комитеты

13

Лаеш  муниципаль  районы  сессиясендә
Орловка  авыл  җирлегенең  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш  Кагыйдәләре
проектын  раслау  Татарстан  Республикасы
Лаеш  муниципаль  районы  Советы
тарафыннан

Район Советының
чираттагы

сессиясендә

Лаеш  муниципаль
районы Советы

14

Орловка  авыл  җирлегенең  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш кагыйдәләрен  һәм
Орловка  авыл  җирлегенең  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләрен
билгеләнгән тәртиптә раслау турында Карар
бастырып чыгару

Расланганнан соң
10 көн эчендә

Лаеш  муниципаль
районы Советы
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2019 елның 19 апрелендәге 948 номерлы

 Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль

районы Башкарма комитеты карарына

5 нче Кушымта

Җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү буенча
кызыксынган затларның тәкъдимнәрен комиссиягә җибәрү тәртибе

1.Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Орловка  авыл
җирлегендә җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү
һәм билгеләнгән вакыт эчендә кызыксынган затлар Татарстан Республикасы
Лаеш  муниципаль  районы  Орловка  авыл  җирлеген  төзү  һәм  җирдән
файдалану  кагыйдәләре  проектын  әзерләү  буенча  Комиссиягә  үз
тәкъдимнәрен  юллый  алалар.

2.  Тәкъдимнәр  шәхсән  яисә  почта  аша  түбәндәге  адрес  буенча
җибәрелә: 422610, Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы, Лаеш
шәһәре,  Чернышевский  урамы,  23  йорт,  электрон  почта  адресы
Ispolkom.Laishevo@tatar.ru  тамгасы  белән  "  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  Орловка  авыл  җирлегеннән  файдалану  һәм  төзелеш
Кагыйдәләре  проектын  әзерләү  буенча  комиссиягә».  

3.  Татарстан  Республикасы Лаеш муниципаль  районы Орловка  авыл
җирлеге  җирләреннән  файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләре  проектына
тәкъдимнәр юридик зат имзасы яисә аларны бәян иткән гражданинның исем
фамилиясе белән, кире адресын һәм тәкъдимнәр әзерләү датасын күрсәтеп
булырга  тиеш.

4. Тәкъдимнәрне теләсә нинди материаллар (кәгазьләрдә дә, электрон
чыганакларда да) үз эченә ала. Җибәрелгән материаллар кире кайтарылмый.

5.  Билгеләнгән  вакыт  үткәннән  соң  комиссиягә  кергән  тәкъдимнәр,
язылмаган  тәкъдимнәр,  шулай  ук  җирдән  файдалану  һәм  төзелеш
Кагыйдәләре  проектын  әзерләү  мөнәсәбәтләре  булмаган  тәкъдимнәр
комиссия тарафыннан каралмый.
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