
 
2019 елның 22 мае Әгерҗе шәһәре № 37-2 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы Советының 2018 елның 28 декабрендәге 

33-4 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы территориясендә әйләнә-тирә мохиткә, 

күздә тотылган хуҗалык һәм башка 

эшчәнлекнең йогынтысын бәяләү буенча 

иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм 

үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казан районара табигатьне саклау прокуратурасының законга каршы килүче 

2019 елның 7 мартындагы  02-06-2019 номерлы норматив протестын карап, "Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында"гы 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, "Экологик экспертиза 

турында"гы 1995 елның 23 ноябрендәге 174-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә,  

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советының 2018 елның 

28 декабрендәге 33-4 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы территориясендә әйләнә-тирә мохиткә, күздә тотылган 

хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең йогынтысын бәяләү буенча иҗтимагый фикер 

алышуларны оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмәгә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 2.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “2.6. Заказ бирүче аларның территорияләрендә дәүләт экология объектын 

тормышка ашыру күздә тотылганда, шулай ук хуҗалык  йә башка эшчәнлекнең 

йогынты ясау ихтималы булганда (алга таба – публикацияләр)  30 календарь көннән 

дә ким булмаган вакыт эчендә федераль башкарма хакимият органнарының рәсми 

басмаларында (федераль дәрәҗәдәге экспертиза объектлары өчен), Татарстан 



Республикасы башкарма хакимияте органнарының һәм Әгерҗе муниципаль 

районының җирле үзидарә органнарының рәсми басмаларында (федераль 

дәрәҗәдәге  

Басмаларда түбәндәге мәгълүматлар тәкъдим ителә: 

–  җәмәгать фикер алышуларны оештыручылар турында мәгълүматлар; 

–  күздә тотылган эшчәнлекнең исеме, максатлары һәм урнашу урыны; 

–  заказ бирүче яки аның вәкиленең исеме, адресы, телефоны; 

– җәмәгать фикер алышуларны  уздыруның якынча вакыты; 

– заказ бирүченең исеме, адресы, телефоны; 

– җәмәгать фикер алышуларның, шулай ук искәрмәләр һәм тәкъдимнәрнең 

формасы; 

– әйләнә-тирә мохиткә йогынты ясау буенча документларның сроклары һәм 

урыны; 

– башка мәгълүмат.  

1.2. 2.7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“2.7. Җәмәгать фикер алышуларын уздыру турындагы карар Башкарма комитет 

карары формасында кабул ителә һәм аның белән билгеләнә: 

  - җәмәгать фикер алышуларын оештыруга нигез: 

– эшче төркем составы (эшче төркем рәисе, эшче төркем секретаре һәм 

әгъзаләре, гомуми сан 7 кешедән дә ким түгел); 

– җәмәгать фикер алышуларның формасы әлеге нигезләмәнең 1.5. пунтына 

тәңгәл;   

- җәмәгать фикер алышулары уздырылган очракта –  уздыру көне, вакыты, 

урыны, үткәрү тәртибе; 

– тәкъдимнәр, искәрмәләр тапшыру сроклары һәм урыны; 

- әйләнә-тирәгә йогынтыны бәяләү материаллары белән танышу сроклары һәм 

урыны. 

Башкарма комитет карары кул куелган көннән соң 10 календарь көн эчендә 

массакүләм мәгълүмат чараларында басылып чыгарга тиеш.» 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының PRAVO.TATARSTAN.RU 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында  һәм Татарстан Республикасы Муниципаль 

берәмлекләре порталы составындагы Әгерҗе муниципаль районы 

сайтында  (agryz.tatarstan.ru)  урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы Советының законлылык, регламент һәм депутат этикасы буенча даими 

комитетына йөкләргә. 

 

Муниципаль район Башлыгы,                                                      

Совет рәисе 

 

               

              В.В. МАКАРОВ 

 


