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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     КАРАР   
    

    «18» октябрь 2019 ел                                                                                          № 330  
 

НГДУ «Азнакайнефть» мәйданнарын төзекләндерү 

объектларын киңәйтү» (2018 ел)» объекты өчен 

Бирючевка, Кәкре- Елга, Мәсгут, Микулино, Сукаеш, 

Чалпы, Чемодурово авыл җирлекләре чикләрендә 

Азнакай муниципаль районы территориясен 

планлаштыру һәм межалау проекты буенча ачык 

тыңлаулар билгеләү турында 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 45 статьясына таянып , 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 06.10.2003 ел №131-Ф3  Федераль законның 28 статьясы, «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Азнакай район 

Советының «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә ачык 

тыңлауларны (иҗтимагый фикер алышуларны) оештыру һәм үткәрү тәртибе 

турында» 22.08.2018 ел №203-30  карары белән расланган, «Азнакай муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегендә ачык тыңлауларны (иҗтимагый фикер 

алышуларны) оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмәгә таянып, карар 

чыгарам: 

1. НГДУ «Азнакайнефть» мәйданнарын төзекләндерү объектларын киңәйтү» 

(2018 ел)» объекты өчен Бирючевка, Кәкре- Елга, Мәсгут, Микулино, Сукаеш, 

Чалпы, Чемодурово авыл җирлекләре чикләрендә Азнакай муниципаль районы 

территориясен планлаштыру һәм межалау проекты буенча ачык тыңлаулар 

билгеләргә. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башлыгы ачык 

тыңлаулар үткәрүнең инициаторы булып тора. 

3. Билгеләргә: 

уздыру вакыты: 2019 елның 21 октябреннән 22 ноябренә кадәр 17.00 сәгатьтән 

18.00 сәгатькә кадәр; 

 үткәрү урыны: Азнакай ш., Ленин ур., 22; 

- фикер алышына торган мәсьәлә буенча тәкъдимнәр һәм искәрмәләр 2019 елның 

22 ноябренә кадәр Азнакай ш., м. Солтангалиев ур., 24 нче йорт, Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының архитектура һәм инфраструктура үсеше бүлеге (эш 

көннәрендә 17.00 сәгатьтән 18.00 сәгатькә кадәр) кабул ителә. 
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4. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетына: 

- НГДУ «Азнакайнефть» мәйданнарын төзекләндерү объектларын киңәйтү» 

(2018 ел)» объекты өчен Бирючевка, Кәкре- Елга, Мәсгут, Микулино, Сукаеш, 

Чалпы, Чемодурово авыл җирлекләре чикләрендә Азнакай муниципаль районы 

территориясен планлаштыру һәм межалау проекты буенча ачык тыңлауларны 

әзерләргә һәм үткәрергә. 

5. Кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районы территориясен 

планлаштыру проекты һәм межалау проекты турында фикер алышу буенча ачык 

тыңлауларның нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләү буенча эшче төркем составын 

расларга. 

6. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталы»нда түбәндәге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам. 

 

 

 

Башлык                                                                                                         М.З. Шәйдуллин 
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Приложение  к постановлению 

главы Азнакаевского 

муниципального района  

от « ___»_______ 2019 №_____ 

 
 

НГДУ «Азнакайнефть» мәйданнарын төзекләндерү объектларын киңәйтү» (2018 ел)» 

объекты өчен Бирючевка, Кәкре- Елга, Мәсгут, Микулино, Сукаеш, Чалпы, Чемодурово 

авыл җирлекләре чикләрендә Азнакай муниципаль районы территориясен планлаштыру 

һәм межалау проекты буенча  ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләү 

буенча эшче төркем составы. 

 

Эшче төркем рәисе: 

Шәмсетдинов А.Х. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе (килешү буенча) 

Эшче төркем секретаре: 

Әюпова Р.Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

архитектура һәм инфраструктура үсеше бүлеге баш 

белгече (килешү буенча) 

Эшче төркем әгъзалары:  

Шәрәфетдинова С.Ф. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

архитектура һәм инфраструктура үсеше бүлеге башлыгы 

(килешү буенча) 

Нуреева М.Г. Азнакай муниципаль районы Бирючевка авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча) 

Мөхәммәтҗанов И. М. Башкарма комитет җитәкчесе  

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Кәкре Елга авыл җирлеге (килешү буенча) 

Габдрахманов Э.А. руководитель Исполнительного комитета Масягутовского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района (по согласованию) 

Такиулин И.А. Азнакай муниципаль районы Микулино авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча) 

Закирова З.З. Азнакай муниципаль районы Сукаеш авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча) 

Мөхәммәтшин А.М. Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча) 

Котельникова Н.Б. Азнакай муниципаль районы Чемодурово авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе (килешү буенча) 

 

 

 

 

Проектны килештерү кәгазе: НГДУ «Азнакайнефть» мәйданнарын төзекләндерү 

объектларын киңәйтү» (2018 ел)» объекты өчен Бирючевка, Кәкре- Елга, Мәсгут, 

Микулино, Сукаеш, Чалпы, Чемодурово авыл җирлекләре чикләрендә Азнакай 

муниципаль районы территориясен планлаштыру һәм межалау проекты буенча ачык 

тыңлаулар билгеләү турында Азнакай муниципаль районы Башлыгы карары. 

Түбәндәгеләр нигезендә әзерләнгән: Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 45 статьясына таянып, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 



оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел №131-Ф3  Федераль 

законның 28 статьясы, «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы 

нигезендә, Азнакай район Советының «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегендә ачык тыңлауларны (иҗтимагый фикер алышуларны) оештыру һәм 

үткәрү тәртибе турында» 22.08.2018 ел №203-30  карары белән расланган, «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә ачык тыңлауларны (иҗтимагый 

фикер алышуларны) оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмә    

Килештерелгән: 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура 

буенча урынбасары_____________________________________________  Р.P. Ханнанов 
Датасы һәм вакыты: Вх. « _________ » _________ 2019 ел __ исх. « _ » __________ 2019 ел час. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты эшләре белән идарә итүчүче 

P.P. Дәүләтшин 

Датасы һәм вакыты: Вх. « _________ » _________ 2019 ел __ исх. « _ » __________ 2019 ел час. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура һәм инфраструктура 

үсеше бүлеге башлыгы                                С.Ф. Шәрәфетдинова 

Датасы һәм вакыты: Вх. « _________ » _________ 2019 ел __ исх. « _ » __________ 2019 ел час. 

Үтәү өчен җибәрергә: Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

архитектура һәм инфраструктура үсеше бүлеге     

Проект әзерләнгән: Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура 

һәм инфраструктура үсеше бүлеге баш белгече                                      P.P. Аюпова 

 Дата « ___»_____________ 2019 ел 

Юрист тикшерде: __________________________________________________________ 

Дата « ____»____________ 2019 ел 
 


