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Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетының 

«Татарстан Республикасы  

Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре»   

муниципаль берҽмлегенең 

 Генераль план проектын ҽзерлҽү турында»гы 

15.12.2016 №43 карарына үзгҽрешлҽр кертү 

турында   

 

Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексының 8, 24 статьяларына, «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 

6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге Генераль планы проектын ҽзерлҽү 

буенча эшлҽр башкару срокларын үзгҽртүгҽ бҽйле рҽвештҽ, карар чыгарам: 

1. Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетының «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең 

Генераль план проектын ҽзерлҽү турында»гы15.12.2016 №43 карары белҽн билгелҽнгҽн, 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең Генераль планы проектын ҽзерлҽү буенча эшлҽр башкару вакытына 

үзгҽрешлҽр кертергҽ (№1 кушымта). 

 2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында» 

түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм Азнакай 

муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru//. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Җитҽкче                                                                                                       М.И. Солтанов 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://aznakaevo.tatar.ru/


Азнакай муниципаль районы Азнакай 
шҽһҽре Башкарма комитеты карарына 
Кушымта 1 
 №           от                     2019 ел 
 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» 

муниципаль берәмлегенең Генераль планы проектын әзерләү буенча эшләр 

башкару вакыты 
 

N Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең Генераль план проектын  ҽзерлек эшлҽрен үткҽрү 

тҽртибе 

Эшлҽрне үткҽрү 

вакыты 

1. Азнакай муниципаль районының " Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең Генераль планы проектын ҽзерлҽү 

эшлҽрен оештыру 

I квартал 2017ел 

- III квартал 

2018ел 

2. Проектның беренче редакциясен ҽзерлҽү һҽм килештерү  

Азнакай муниципаль районының " Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең генераль планы 

II-III 

кварталлар 

2018  ел 

3. 

 

 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

3.3.  

 

 

3.4. 

 

 

 

3.5. 

Азнакай муниципаль районының " Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлеге генераль планы проектын ҽзерлҽү, фикер алышу һҽм 

ахыргы редакциясен килештерү 

Азнакай муниципаль районының " Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең Генераль планы проектын 

килештерү, бастырып чыгару.  

Халык тыңлаулары үткҽрү.  

Азнакай муниципаль районының " Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең Генераль планы проектын раслау. 

РФ Шҽһҽр төзелеше кодексының 23 ст. 5,6 өлешлҽре нигезендҽ 

Азнакай муниципаль районының " Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең генераль планын бастырып чыгару 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең Генераль планы проектын Татарстан 

Республикасы төзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгына җибҽрү 

IV квартал 

2018 ел –  

IV квартал 

2019 ел 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


