
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

ГЛАВА 

  Азнакаевского  

муниципального района  

  
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

Азнакай  

муниципаль районы  

 БАШЛЫГЫ  

ул. Ленина, д..22, г. Азнакаево, 423330  

Тел. (885592) 7-24-83, факс (885592)  7-23-85 

E-mail: aznakay@tatar.ru  

adm-aznakay@mail.ru  

 

 Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шәһәре, 423330 

Тел. (885592) 7-24-83, факс (885592)  7-23-85 

E-mail: aznakay@tatar.ru  

adm-aznakay@mail.ru 

  
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                     КАРАР   
      

         « 01 » август  2019 ел                                                                                     № 232 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 

18.08.2016 ел №56-9 «Азнакай муниципаль 

районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге 

план чорына социаль-икътисадый үсеше стратегиясен 

раслау турында» карары белән расланган, Татарстан 

Республикасы Азнакай район Советының «Азнакай 

муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 

елга кадәрге план чорына социаль-икътисадый үсеш 

стратегиясенә үзгәрешләр кертү турында» гы карары 

проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү турында 

 

 

Азнакай муниципаль районында яшәүчеләрнең муниципаль хокукый актлар 

проектлары турында фикер алышуда катнашу хокукларын саклау максатыннан, 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

06.10.2003 ел № 131-ФЗ  Федераль законның 28 статьясы, Татарстан Республикасы 

«Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставының 16 статьясы, 

Азнакай район Советының 22.08.2018 ел № 203-30 карары белән расланган «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә ачык тыңлауларны (иҗтимагый фикер 

алышуларны) оештыру һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмә нигезендә, карар 

чыгарам: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 18.08.2016 ел №56-9 

«Азнакай муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план 

чорына социаль-икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында» карары белән 

расланган, Татарстан Республикасы Азнакай район Советының «Азнакай муниципаль 

районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына социаль-икътисадый 

үсеш стратегиясенә үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар үткәрүне билгеләргә. 

2. Халык тыңлауларын үткәрү инициаторы булып Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Башлыгы тора. 

3. Билгеләргә: 

- үткәрү вакыты –  2019 елның 12 августыннан  12 сентябренә кадәр  8.00 сәг.17.00 

сәг.кадәр (ял һәм бәйрәм көннәреннән кала); 

- үздыру урыны – Азнакай шәһәре, Ленин ур., 14 йорт (зур утырышлар залы); 

mailto:adm@aznakay.gov.tatarstan.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru


- тикшерелгән мәсьәлә буенча язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр - Азнакай ш., 

Ленин ур., 14, Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад, сәнәгать 

һәм сәүдә бүлегенә тапшырыла ала. 

4. Татарстан республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетына, 

гамәлдәге законнар, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

норматив-хокукый актлары нигезендә һәм әлеге карар нигезендә билгеләнгән 

срокларда, Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 18.08.2016 ел №56-9 

«Азнакай муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план 

чорына социаль-икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында» карары белән 

расланган, Татарстан Республикасы Азнакай район Советының «Азнакай муниципаль 

районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына социаль-икътисадый 

үсеш стратегиясенә үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар үздырырга. 

5. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының «Азнакай муниципаль 

районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына социаль-икътисадый 

үсеш стратегиясен раслау турында» 18.08.2016 ел №56-9 карарына үзгәрешләр кертү 

хакында»гы карар проекты буенча оештыру комитеты (эшче төркем) составын, 

кушымта нигезендә, расларга.  

6. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 18.08.2016 ел №56-9 

«Азнакай муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план 

чорына социаль-икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында» карары белән 

расланган, Татарстан Республикасы Азнакай район Советының «Азнакай муниципаль 

районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына социаль-икътисадый 

үсеш стратегиясенә үзгәрешләр кертү турында» гы карары проектын Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының Интернет-мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында: http:// aznakayevo.tatar.ru. 2019 елның 

3 августыннан да соңга калмыйча урнаштырырга. 

7. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында»: http://pravo.tatarstan.ru  веб-адрес буенча бастырып чыгарырга һәм  

Азнакай муниципаль районының Интернет-мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге 

рәсми сайтында  http:// aznakayevo.tatar.ru. веб-адресы буенча урнаштырырга. 

 

 

Башлык                                                                                                                    М.З.Шәйдуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Азнакай муниципаль районы 

район Башлыгы карарына кушымта 

«______»___________ 2019 №_______ 

 

 

«Азнакай муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге 

план чорына социаль-икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында» 

карары белән расланган, Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 

«Азнакай муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге 

план чорына социаль-икътисадый үсеш стратегиясенә үзгәрешләр кертү»  

карар проекты буенча оештыру комитеты (эш төркеме)  

составы 

 

Оештыру комитеты рәисе (эш төркеме): 

Шәмсетдинов А.Х. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе 

Оештыру комитеты секретаре (эшче төркем): 

Нургалиева Н.З. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад, сәнәгать һәм сәүдә бүлеге җитәкчесе 

урынбасары 

Оештыру комитеты әгъзалары (эш төркеме): 

Сөләйманова Г.Г. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча 

урынбасары 

Ханнанов Р.Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары 

Дәүләтшина Л.М. 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад, сәнәгать һәм сәүдә бүлеге начальнигы 

Җиһангиров Ә.А. «Азнакай муниципаль районы административ хуҗалык 

идарәсе» МБУ әйдәп баручы белгече 
 


