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Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Саклаубаш авыл җирлеге 

территориясендә җирләрдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында карар проекты буенча ачык 

тыңлаулар билгеләү хакында 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 31 статьясына, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясына, 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Склов-Баш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, карар чыгарды 

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Саклаубаш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проект буенча ачык тыңлаулар 

билгеләргә 

2. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

- халык алдында тыңлауларны оештыручы - Саклаубаш авыл җирлегендә җирдән 

файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе; 

- ачык тыңлауларны үткәрү вакыты-2019 елның 16 сентябре, 14 сәгать; 

- үткәрү урыны-Саклау-Баш авылы, Ленин урамы, 93А йорт, Саклаубаш мәдәният 

йорты бинасында конференцияләр залында;  

- ТР Саклаубаш авылы, Ленин ур., 93А, Саклаубаш авыл җирлеге башкарма 

комитеты (эш көннәрендә 8.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр (төшке аш вакыты 12.00 

дән 13.00 сәгатькә кадәр) адресы буенча язма тәкъдимнәр һәм кисәтүләр кертелә 

ала. 

3. Саклаубаш авыл җирлегендә җирдән файдалану һәм төзелеш эшләре проектын 

әзерләү буенча комиссиягә: 

- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Саклаубаш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча ачык тыңлаулар әзерләргә һәм 

үткәрергә; 

- гавами тыңлауларны үткәрү нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләргә һәм аны 

билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарырга . ; 

-Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Саклаубаш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турындагы проектны Сарман муниципаль 
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районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми 

сайтында түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://sarmanovo.tatarstan.ru/. 

2. Әлеге карар «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында" 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы «Сарман муниципаль районы»муниципаль 

берәмлегенең рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен үзем контрольдә тотам. 

 

 

Саклаубаш авыл җирлеге 

башлыгы                                                                     Л.М.Габидуллина 


