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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от 15 ноябрь 2019 ел № 12

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Тымытык авыл жирлеге Башкарма 
комитетыныц 13.11.2017 ел №26 «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Тымытык авыл жирлеге территориясен 
планлаштыру буенча документация эзерлэY 
тэртибен раслау турында» карары белэн расланган,
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Тымытык авыл жирлеге территориясен 
планлаштыру буенча документлар эзерлэY 
тэртибенэ Yзгэрешлэр hэм естэмэлэр кертY 
турында(14.05.2018 №8, 17.04.2019 №3 карарлар 
редакциясендэ)

02.08.2009 ел №283-ФЗ «Россия Федерациясе Ш ^эр  тезелеше 
кодексына hэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына Yзгэрешлэр 
кертY турында» Федераль закон нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге Башкарма комитеты карар 
чыгара:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык 
авыл жирлеге Башкарма комитетыныц 13.11.2017 ел №26 «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге 
территориясен планлаштыру буенча документация эзерлэY тэртибен раслау 
турында» карары белэн расланган, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге территориясен планлаштыру 
буенча документлар эзерлэY тэртибенэ (14.05.2018 №8, 17.04.2019 №3 
карарлар редакциясендэ) тYбэндэге Yзгэрешлэр hэм естэмэлэрне кертергэ:

1.1. 2.7 пунктны тYбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
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«2.7. Территорияне планлаштыру буенча документлар кергэн кеннэн 
соц егерме эш кене эчендэ, аны раслау турында карар Россия Федерациясе 
Ш ^эр  тезелеше кодексы нигезендэ кабул ителэ, элеге документацияне 
Россия Федерациясе Ш ^эр  тезелеше кодексыныц 45 статьясындагы 10 
елешендэ ^рсэтелгэн талэплэргэ туры килY-килмэYне тикшерэ. ТикшерY 
нэтиж;элэре буенча Башкарма комитет территорияне планлаштыру буенча 
документларны ж;эмэгать фикер алышуларында яки ачык тыцлауларда 
карауны тээмин итэ яки мондый документларны кире кага hэм аны эшлэп 
бетерергэ жибэрэ.».

1.2. 2.10 пунктныц 1 абзацын тYбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2.10. Территорияне планлаштыру проекты hэм территорияне межалау

проекты буенча ж;эмэгать фикер алышулары Россия Федерациясе Ш ^эр  
тезелеше Кодексыныц 43 статьясындагы 12 елешендэ каралган очракта, 
шулай ук территорияне планлаштыру проекты hэм территорияне межалау 
проекты карата эзерлэнгэн очракта Yткэрелми:».

1.3. тYбэндэге эчтэлекле 2.10.1 пункт белэн тулыландырырга:
«2.10.1. Элеге Тэртипнец 2.9 пунктында ^рсэтелгэн территорияне

планлаштыру проекты hэм (яки) территорияне межалау проекты, аерым 
елешлэрне раслау юлы белэн, ижтимагый фикер алышулар яки ачык 
тыцлаулар мондый расланган елешлэргэ карата Yткэрелэ.».

1.4. 2.12 пунктныц 1 абзацын тYбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2.12. . Башкарма комитет территорияне планлаштыру проекты,

территорияне межалау проекты hэм ж;эмэгать тыцлаулары нэтиж;элэре 
турында бэялэмэне исэпкэ алып, территорияне планлаштыру 
документациясен раслау турында Карар кабул итэ яки мондый 
документацияне кире кага hэм ижтимагый фикер алышулар яисэ гавами 
тыцлаулар нэтиж;элэре турында бэялэмэ бастырылганнан соц егерме эш 
кененнэн дэ соцга калмыйча аны эшлэп бетерергэ жибэрэ, э эгэр Россия 
Федерациясе Ш ^эр  тезелеше кодексыныц 46 статьясы нигезендэ ижтимагый 
фикер алышулар яисэ ачык тыцлаулар Yткэрелмэсэ, элеге Тэртипнец 2.7 
пунктында ^рсэтелгэн срокларда».

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц 
рэсми порталында» тYбэндэге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн 
игълан итэргэ: http://pravo.tatarstan.ru hэм Интернет мэгъгумат- 
телекоммуникация челтэрендэ Азнакай муниципаль районыныц рэсми 
сайтында тYбэндэге адрес буенча: http/ / aznakayevo.tatarstan.ru. 
урнаштырырга.

3. Элеге карарныц Yтэлешен контрольдэ тотуны Y3 артымнан 
калдырам.
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