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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы  

Богородский авыл җирлеге генераль планы проекты буенча  

ачык тыңлаулар үткәрү турында 

 

 

  2003 елның 6 октябрендәге Федераль закон нигезендә № 131-ФЗ «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында», 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Уставы, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

территориясендә гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы 

Нигезләмә, район халкының тормыш-көнкүрешнең уңай шартларына хокукларын 

үтәү максатларында, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

территориясендә ачык тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе турында 

Нигезләмә, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Богородский авыл 

җирлеге территориясендә урнашкан җир кишәрлекләре һәм капиталь төзелеш 

объектлары хуҗаларының хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау турында 

карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Богородский авыл 

җирлегенең генераль планы проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрергә (алга таба-

Генераль план).  

2. Генераль план проекты территориаль планлаштыру Федераль дәүләт 

мәгълүмат системасының рәсми сайтында fgis.economy.gov.ru басылып чыгарга 

тиеш. 

3. Генераль план проекты буенча гавами тыңлауларны оештыруны һәм 

уздыруны Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетына (алга таба - район башкарма комитеты) һәм Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Богородский авыл җирлеге башкарма комитетына (алга 

таба - җирлек башкарма комитеты) йөкләргә.  

4. Билгеләргә: 

4.1. Богородский авыл җирлеге (алга таба-Богородский авыл җирлеге) 

муниципаль берәмлеге территориясендә Генераль план проекты буенча гавами 

тыңлаулар Богородский, Гильдеево, Көек авылы, Ильинский бистәсе, Беренче Май 

бистәсе, Камыш авылы, Черниково авылы торак пунктларының бер өлешендә 

үткәрелә. 



4.1.1. Генераль план проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрү датасы, вакыты 

һәм урыны: 

- Богородский авылы халкы өчен: 2019 елның 19 сентябрендә 10 сәгать 00 

минутта Богородский авыл клубының тамаша залы (422774, ТР, Питрәч районы, 

Богородский авыл җирлеге, Богородский авылы, Үзәк урамы, 57Б йорт); 

- Көек авылында яшәүчеләр өчен: 2019 елның 19 сентябрендә 12 сәгать 00 

минутта 220 урынга исәпләнгән яңа балалар бакчасы төзелеше территориясендә 

(422774, ТР, Питрәч районы, Богородский авыл җирлеге, Көек авылы, 26-нчы 

Квартал, 3); 

- Ильинский бистәсендә яшәүчеләр өчен: 2019 елның 19 сентябрендә 14 сәгать 

00 минутта (кибет янындагы территория) (422777, ТР, Питрәч районы, Богородский 

авыл җирлеге, Ильинский бистәсе, Урман ур., 33); 

- Беренче Май бистәсендә яшәүчеләр өчен, 2019 елның 19 сентябрендә, 15 

сәгать 00 минутта (кибет янында) (422777, ТР, Питрәч районы, Богородский авыл 

җирлеге, Беренче Май бистәсе, Үзәк ур., 18Б йорт); 

 - Камыш авылы халкы өчен: 2019 елның 19 сентябрендә 16 сәгать 00 минутта 

(ФАП янында территориясе) (422777, ТР, Питрәч районы, Богородский авыл 

җирлеге, Камыш авылы, Җиләкле урамы, 1А йорт ); 

 - Гильдеево авылы халкы өчен: 2019 елның 19 сентябрендә 17 сәгать 00 

минутта (кибет янында) (422774, ТР, Питрәч районы, Богородский авыл җирлеге, 

Гильдеево авылы, Югары урамы, 44А йорт); 

- Черниково авылы халкы өчен: 2019 елның 19 сентябрендә 18 сәгать 00 

минутта (торак йорт янындагы территория) (422772, ТР, Питрәч районы, 

Богородский авыл җирлеге, Черниково авылы, Яшел урамы, 27 нче йорт). 

5. Район башкарма комитеты, авыл җирлеге башкарма комитеты белән берлектә 

5.1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Богородский авыл 

җирлегенең мәгълүмат стендларында, «Вперед» (Алга) район газетасында ачык 

тыңлаулар үткәрү, турында мәгълүмат бастырырга. 

5.2.  Богородский авыл җирлеге халкына Генераль план проектының эчтәлеге 

турында мәгълүмат җиткерү максатларында Генераль план проектының күргәзмә-

экспозициясен оештыру, җирле үзидарә органнары вәкилләренең, Богородский 

авылында Генераль план проектын эшләүчеләрнең чыгышлары, Богородский авыл 

клубы бинасында (422774, ТР, Питрәч районы, Богородский авыл җирлеге, 

Богородский авылы, Центральная урамы, 57Б йорт, дүшәмбе-җомга 8-00 дән 17-00 

гә кадәр һәм 13-00 сәгатьтән 13.00 сәгатькә кадәр төшке аш вакыты).  

 5.3. Әлеге карарның 4 пунктында күрсәтелгән тәртип һәм срок нигезендә 

гавами тыңлаулар әзерләргә һәм үткәрергә. 

 5.4. Генераль план проекты буенча гавами тыңлаулар нәтиҗәләре турында 

бәяләмәне билгеләнгән тәртиптә әзерләргә һәм бастырып чыгарырга. 

6. Генераль план проекты буенча гавами тыңлауларга чыгарылган тәкъдимнәр 

һәм искәрмәләр, эш көннәрендә 8 сәгать 00 минуттан 12 сәгать 00 минутка кадәр, 14 

сәгать 00 минуттан 17 сәгать 00 минутка кадәр, Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районының Богородский авыл җирлеге башкарма комитеты бинасы 

(422774, ТР, Питрәч районы, Богородский авыл җирлеге, Богородский авылы, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Богородский авыл җирлеге, 

Богородский авылы, Үзәк урамы, 57Б йорт).  



7. Богородский авыл җирлегендә яшәүчеләр Федераль дәүләт мәгълүмат 

системасының рәсми сайтында Интернет челтәрендәге fgis.economy.gov.ru   

Генераль план проекты белән Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында 

«Авыл җирлекләре-Богородский авыл җирлеге» бүлегендә www.pestreci.tatarstan.ru  

алдан ук таныша алалар. 

 8. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында (www.pravo.tatarstan.ru) һәм Питрәч муниципаль районының рәсми 

сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә), 

Богородский авыл җирлегенең мәгълүмат стендларына таратырга.   

 9. Әлеге карар аңа кул куелган көннән үз көченә керә. 

10. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

 

  

Татарстан Республикасының  

Питрәч муниципаль районы башлыгы                                                     И. М. Кашапов 
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