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РЕШЕНИЕ
КАРАР

Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Хәерби  авыл
җирлегенең  җирдән  файдалану  һәм  төзелеш  Кагыйдәләре  проекты
буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 5.1, 28 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, халык алдында тыңлаулар үткәрү юлы белән 
җирдән файдалану һәм Хәерби  авыл җирлеге төзелеше Кагыйдәләре проекты турында 
фикер алышуга хокукларын үтәү максатларында, Татарстан Республикасы Лаеш 
муниципаль районы Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ.:

1.Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Хәерби  авыл җирлегеннән 
файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проекты буенча халык тыңлаулары билгеләргә:
ә) Хәерби авылында 15.07.2010 елда 15: 00 сәгатьтә Хәерби авылы,  Юность урамы, 10а 
адресы буенча;
б) Травкино авылында 15.079 елда 16:00 түбәндәге адрес буенча: Травкино авылы, 
Травкино урамы, 1а йорт янында;

2. Хәерби авыл җирлеген төзү һәм җирдән файдалану кагыйдәләре проектына 
тәкъдим ителгән үзгәрешләр һәм өстәмәләр буенча тәкъдимнәр Хәерби авыл җирлеген 
төзү һәм җирдән файдалану Кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясенә язма рәвештә 
түбәндәге адрес буенча җибәрелә: 422610, Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 
районы, Лаеш шәһәре, Чернышевский урамы, 23 йорт..

3. Лаеш муниципаль районы башкарма комитетына:
1) Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең рәсми порталында, 
Хәерби авыл җирлеге мәгълүмат стендларында, «Камская новь» газетасында түбәндәге 
адрес буенча бастырып чыгарырга (халыкка игълан итәргә): http://pravo.tatarstan.ru һәм 
Лаеш муниципаль районының Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең рәсми
сайтында түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://laishevo.tatarstan.ru.
2) Хәерби авыл җирлеге Башкарма комитеты бинасында Хәерби авыл җирлеге, Горький 
урамы, 9 нчы йорт адресы буенча Хәерби авыл җирлеге җирдән файдалану һәм төзелеш 
Кагыйдәләре проекты материаллары экспозициясен оештырырга;
3) Халык тыңлауларын әзерләү һәм үткәрүне, гражданнарның һәм вазыйфаи затларның 
тәкъдимнәрен кабул итү һәм исәпкә алуны тәэмин итәргә.

4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
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