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Ленино - Кокушкино авыл жирлегенен башкарма комитеты

КАРАРЫ
2019 елнын 18 июне № 23

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Ленино - Кокушкино авыл 
жирлеге геыераль планы проектын килештеру буенча 

Килешу комиссиясе тезу турында

ТР Жир Ьэм молкэт монэсэбэтлэре министрлыгы тарафыинан Татарстан 
Республикасы Питрэч муниципаль районы Ленино - Кокушкино авыл жирлегенец 
генераль планы проекты белой килсшмэу турында 2019 елнын 16 апрелен/т е К' 
53/4405 номерлы жыелма Бэялэмэдо бнлгелэнгэн искэрмэлэрне жайга сал\ 
максатыннан чыгып эзерлэнгэн, «Россия Федерациясендэ жирле узидаро оештырунып 
гомуми принциплары турында» 2003 елнын 6 октябрепдэге 131-ФЗ номерлы Федерал ь 
закон га, «Россия Фсдерациясе ШэЬэр тозезеше кодексын гамэлгэ керту турында» 2094 
елнын 29 декабрендоге 191-ФЗ номерлы Россия Федерациясе ШэНэр тозелеше 
кодексына, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль райоыыныц Ленино 
Кокушкино авыл жирлеге Уставына таяпыгь Питрэч муниципаль районынын Ленино 
Кокушкино авыл жирлеге башкарма комитстына карар бирэ:

1. Татарстан Республикасы ЖИР Ьом молкэт монэсэбэтлэре министрлыгыиын 
Татарстан Республикасы Питрэч муниципала районынын. Ленино - Кокушкино авыл 
жирлеге генераль планы проекты белом килсшмэу турында 2019 елнын 16 апреленлоге 
10-53/4405 жыелма бнлгелэнгэн киеэтулэрне жайга салу буенча килештеру
комисснясен тозергэ (алга таба — Килештеру комиссиясе).

2. Килешу комиссиясе эшчэнлеге тэртибеп (1 нче кушымта) расларга.
3. Килешу комиссиясе составим расларга (2 нче кушымта).
4. Элеге карарны мэгълумат стендларыпда Ьэм Ч атарстан Республикасы Питрэч 

муниципаль районынын, рэсми сайтычда Ленино - Кокушкино авыл жирлеге булсгсидэ
урыаштыру юлы белэн халыкка игълан нторг
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Элеге карарныц утэлешен конт

Питрэч муниципаль районы 
Ленино - Кокушкино авыл ж;прлег 
башкарма комитеты житэкчссс

уземдэ кал дырам.
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Кушымта № i
i йттрэч муниципаль районы Леннпо 
Кокушкино авыл жирлсге башкарма 
комитеты карары белом расланган 
«18» июнь 2019 ел, №23

Татарстан Республнкасы Питром муниципаль районы Ленино - Кокушкино авыл 
жирлеге генерала планы проекчы белом килешмэу турында жыелма Бэялэмэдо 

билгелонгон искармалорне жайга салу бусина комиссия эшчэнлеге тартибс

1. Татарстан Республнкасы >1\пр Ьам молкат монэсэбэтлэре министрлыгы 
тарафыннан эзерланган «Татарстан Республнкасы Питрам муниципаль районы Ленино 
- Кокушкино авыл жмрлегенси. генерала планы проекты белам килешмэу турыпла 201 ‘> 
елнын 27 маендагы 10-53/6237 иомерлы жыелма бэялэмэ» эзерлэу очей пигез булган 
узара кабул ителэ торгам карарлар кабул иту Нам искэрмэлэрне жайга салу 
максатыннан Питрам муниципаль районы Ленино - Кокушкино авыл жирлсге 
башкарма комитеты килештеру комиссиясен булдыра, ул уз комнетенцияеено 
кертелгэн мэсьэлэлэр буенча карарлар кабул итэрга вэкалэтле орган булып тора (алга 
габа- Килештеру комисспясе).

2. Килешу комисспясе уз эшчанлеюпла Россия Федерациясе ШэЬэр чозелешс 
кодексыныц 25 статьясына, «Россия Фсдерациясеидэ жирле узидарэ оешгырунын 
гомуми принциплары турында» 2003 слпыц 6 октябрендэге 131-ФЗ иомерлы Федерпль 
закоыга, Россия Федераниясе региопаль усеш Мипистрлыгыиыц «Муниципале 
берэмлеклэрнец территориаль плаилаштыру документлары проектларын 
килештергэндэ Килешу комисспясе составы Ьам эш тэртибен раслау турында» 2016 
елныц 21 июлендаге 460 иомерлы боерыгы, Питрач муниципаль районынын Ленино - 
Кокушкино авыл жирлеге Уставыпа таянып эит пта.

3. Килешу комисспясе уз эшчанл м ей доулэт хакимияте органнары. жирле 
узидарэ органнары Ьам башка кызыксынган затлар белэн узара бэйлэнештэ алым бара.

4. Татарстан Республнкасы, Питрач муниципаль районы. Питрач авылы. С'о веч 
урамы, 18 нче норм адрссы бусина урнашкли Питрач муниципаль районы башкарма 
комитеты житэкчссс Кабинета Килешу комиссиясенец эш урыиы булып тора

5. Килешу комисспясе кирэк булгапда жыела.
6. Килешу комиссиясенец чирзттап, утырышып уткэру датасы Нам вакычы 

турында комиссия агъзалары 5 коннэп да соцга калмыйча хабар ителэ.
7. Килешу комиссиясенец максималь эш вакыты аны тезу датасыниан оч айдап ла 

артмаска тиеш.
8. Килешу комисспясе оешу датасы булып Питрач районы Ленино - Кокушкино у и 

авыл жирлеге башкарма комитетынып Питрач муниципаль районынын рос ми 
сайтыида Килешу комиссиясенец эшчамлеге тэртибен Нам составы турында карарып 
рэсми бастырып чыгару копе тора

9. Килешу комисспясе утырьннып гныи ранее оештыра Ьам алып бара, а у л 
булмаганда - Килештеру комисспясе юнге урыноасары.

10. Килешу комисспясе v гы р ы и1 а а ры н да комиссия агъзалары катнаша. а кирок 
булгапда Килешу комисспясе учырышллрында гамалдаге законнар иигезенда башка 
оргаыиар вэкиллэре катнаша ала.



11. Килешу ко мне ей асе yi ырмши .-тор лида пссмлек составыпыц кимендо 50 ". 
катнашса, хокуклм слнылл.

12. Килешу комиссиясе утырышы беркетмэсепэ рэис Ьэм секретарь кул куя.
13. Килешу комиссиясе тарафыинан кабул ителгэи карарларга карты тлвып; 

биргэн Килешу комиссиясе огъзалиры бсркетмэгэ кушып. анын аерылгысыз олсшс 
булып торачак аерым фпкср формалаштыра алалар.

14. Килешу комиссиясе карары утырышта катнашучыларпын, гады купчслск 
тавышы белэн кабул ителэ. Тавышларныц тигезлеге булганда Килешу комиссиясе 
рэисс тавышы хэлигк ч булып юра.

15. Килешу комиссиясенеп эш и.пижэлэре Килешу комиссиясе утырышы 
беркетмэсен дэ чагыjiдырыла.

16. Yз эше нэтпжзлоре буеича ки'тештер\ комиссиясе тубондэге карарларнып 
берсен кабул итэ:

16.1. Территориаль пламлаштыру документы проекты и ада элеге проект белам 
килешмэу очей иигез булгап барлык кнеэтулэрне исэпкэ алучы узгэрсшлзр керу 
белзн килештеру

16.2. Баш тарту турыпда карар кабал птугз и иге л булгап сэбзплорпе курсатеп. 
территориаль пламлаштыру документы проектын килсштерудзн баш тартырга.

17. Килешу комиссиясе уз эше иомгаклары буенча Татарстан Республиклсы 
Питрэч муниципал!, районы Ленино - Кокушкино авыл жирлеге башлыгына жибзрэ

17.1. Тэртипнсц 6.1 пунктъчгдагы 16.1 пуиктчасында куреэтелгзн карар кабул 
иткэндэ, территориаль планлаштыру документы проекты Килешу комиссиясе 
утырышы беркетмасс. текст озвеитш/ып' матерпаллар Ном килешмзгэн мзеьададар 
буенча карта ровен юн да керн ел го и уз ареппзр белам бор га.

17.2. Тэртипнен, 16.2 пунктыпдагы 16.2 пуиктчасында куреэтелгзн карар кабул 
иткэндэ, территориаль планлаштыру локумептыныц риза булмаган проекты 
территориаль п л а т а  выдр доку, м о ч и  проекты белой килешмэу турыпда бэялэмэ. 
Килешу комиссиясе утырышы беркетмасс, шулап ук текст рэвешеида Нам риза 
булмаган мэсьэлэлзр буенча карталар; рэвешеида матерпаллар.

Олеге пунктныц 17.2 пупктчасынлп курсателгэн документлар Ьэм матерпаллар уз 
эченэ ала:

* килештерелмэгэп мосьзлолзр б'/епча материалларны территориаль пламлаштыру 
документы проскгыннап юшереп каплыру турыпда тэкъдимнэр (шул иеэптэн 
килешмэгэн мэсьэлэпзрнс терка', максатг фында тиешле картада куреэту юлы белзн 
дэ);

* территориаль планлаштыру докумептып тиешле узгэрешлэрне территориаль 
планлаштыруныц мондый документна керту ту рында тэкъдимнэр эзерлэу юлы белзн 
расланганнаи сон, мэсьэлэлэр i эр ибо %ц 16.1 пунктыпдагы 16.1 пунктчасында 
куреэтелгзн мэсьэлэлэрпе Килешу планы.

18. Килешу комиссиясе тараИышлш тэкълим ителгэи беркстмэлэр Ьэм 
матерпаллар нигезеило Питрэч 'туюпшнадь райопыпып Ленино - Кокушкино авы 
жирлеге башлыгы Т;паретан Реснуб.•нка< ы Питрэч муниципапь районыныц Ленино 
Кокушкино авыл жи; теп; Совелыпа Кун авь;л жирлеген территориаль плаплаштыр\ 
документынын, бил еаэпгэн очешею ' -тгччптеретгзп яки килештерелмэгэп проектын 
раслау яки расл.а -тынд > Ьэм .ми.; читан бет еру очей Питрэч муниципал ь районы 
Ленино - Кокушкчцп лчы.ч гирлы е с же гы на жпбарэ.



19. Килсшу к'омиссиясе адресына язмя рэвештэ кергэн гаризаларга Ь. 
гарызнамэлэрго жавапляр Росси.'1 Фсдсрпииясе закомиарында билгелэнгэн сроклар, 
бирелэ.

20. Килсшу комигснясе карар. lapuma Россия Федерациясе законпармп. 
билгелэнгэн тэртиптэ шпкпять бирелергэ м ом кин.

Питрэч муниципаль районы 
Ленино - Кокушкино авыл жирлеге 
башкарма комитеты ж,итокчесе



Кушымта № 2
Питрэч муыиципаль районы Ленино - 
Кокушкино авыл жирлеге ба1мкарма 
комитеты карары белом расланган 
« I 8» июнь 2019 ел. № 23

Татарстан Республикасы Питрэч муииципаль районы Ленино - К о кушки но am.и 
жирлеге генераль планы проекты белой килешмэу турында жыелма Бэяломолл 

билгелэнгэн искэрмолорне жайга салу буенча Кплешу комиссиясе составы

Сэйфетдинов А.Р. Комиссия роисе, Татарстан Республикасы Питрэч 
муииципаль районы Ленино - Кокушкино авыл 
Жирлеге башкарма комитеты житокчесе

Беляков М.В. Комиссия секретаре, тозелеш, архитектура Ном ТКХ 
булеге башлыгы

Ком песня огъзал ар ы
Хэбибуллин А.В. Татарстан Республикасы Питрэч муииципаль районы 

башкарма комитеты житокчесе
Шэйхетдинов Р.Р. Район башкарма комитеты житэкчесенец тозелеш 

буенча урымбасары
Кушыикова З.Ф. Тозелеш, архитектура Ном торак-коммуналь хужалык 

булеге белгечс
Вэкил Татарстан Республикасы Жир Ьэм мелком 

мепособотдорс министрлыгы (килешу буенча)
Вэкил <'.Татинвесм гражданпроект» дэулэт унитар 

чредприяiнесс (килешу буенча)

Питрэч муниципал!, районы 
Ленино - Кокушкино авыл жирлсе 
башкарма комитеты ж.итэкнесс Сэйфетдинов Л.Р.


