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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                 КАРАР                                                                                                                                          
 

 « 13 »  ноябрь 2019 ел                                                                                            №32 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 
җирлеге Башкарма комитетының 13.04.2018 ел, № 07 карары белән 
расланган, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Урманай авыл җирлегенең 2018-2028 елларга социаль 
инфраструктурасын комплекслы үстерү программасына үзгәрешләр һәм 
өстәмәләр кертү турында 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, «Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары» 06.10.2003 ел, 
№131-ФЗ Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Җирлекләрнең, шәһәр 
округларының социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына 
карата таләпләрне раслау турында» 01.10.2015 ел № 1050 карары, Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлегенең Генераль планы 
белән, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
Башкарма комитеты карар чыгара: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
13.04.2018 ел, № 07 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай 
авыл җирлегенең 2018-2028 елларга социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 
программасын раслау турында» карары белән расланган Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын 
комплекслы үстерү Программасы Паспортына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

  

Проектлау, төзелеш буенча 
планлаштырылган 
чараларны (инвестицион 
проектларны) эреләндереп 
тасвирлау, 
социаль инфраструктура 
объектларын 
реконструкцияләү 

- Янгын депосын ремонтлау;  
- Урманай авыл мәдәният йорты түбәсен 
ремонтлау; 
-Авыл җирлегендә яшәүчеләр өчен кече 
архитектура формалары сатып алу һәм 
урнаштыру; 
- Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар 
хөрмәтенә куелган монументаль сәнгать 
объектларын капиталь ремонтлау; 
- Беренче Май бистәсендә балалар мәйданчыгы 
сатып алу һәм урнаштыру; 
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 2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 
порталында» түбәндәге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән игълан итәргә: 
http://pravo.tatarstan.ru һәм Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 
Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча: http/ / 
aznakayevo.tatar.ru. урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам. 
 
 

 


