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КАРАР

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Орел авыл
җирлегендә җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проектын әзерләү
турында» 2019 елның 19 апрелендәге 948 номерлы Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты карарына үзгәрешләр кертү

хакында

Россия  Федерациясе  Шәһәр  төзелеше  кодексы,  «Россия  Федерациясендә
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06
октябрендәге  131-ФЗ  номерлы  Федераль  закон,  Татарстан  Республикасы
Лаеш муниципаль районы Уставы нигезендә карар бирәм:

1. «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орел авыл
җирлегенең  җирдән  файдалану  һәм  төзелешләр  кагыйдәләре  проектын
әзерләү  турында»  2019  елның  19  апрелендәге  948  номерлы  Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  карарына
үзгәрешләр кертергә һәм 1, 4 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә.

2. Әлеге  карар  рәсми  басылып  чыккан  (халыкка  җиткерелгән)
вакыттан үз көченә керә.

3. Әлеге карарны ”Кама ягы” («Камская новь») район газетасында,
Татарстан  Республикасының  хокукый  мәгълүматның  рәсми  порталында
http://pravo.tatarstan.ru  веб  -  адресы  буенча  Интернет  мәгълүмат  -
телекоммуникация  челтәрендә  һәм  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районының мәгълүмат - телекоммуникация челтәрендәге рәсми
сайтында  http://laishevo.tatarstan.ru веб –адресы буенча. бастырып чыгарырга
(халыкка җиткерергә).
1. Әлеге  карарның  үтәлешен  тикшереп  торуны  инфраструктура  үсеше
буенча башкарма комитет җитәкчесе урынбасары И.П. Шитовка йөкләргә.

Җитәкче:         И.Ф.Зарипов



Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы

башкарма комитетының
2019 елның 16 декабрендәге 
      3532 номерлы карарына

1 кушымта

                                                                      Состав
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орел авыл җирлегендә җирдән

файдалану һәм төзелеш эшләре проектын әзерләү буенча комиссия

1.

2.

Шитов Иван Петрович

Хисмәтов Дамир Наилевич

Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты
җитәкчесенең  инфраструктура  үсеше  буенча
урынбасары, комиссия рәисе;
Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеше
бүлеге башлыгы, комиссия рәисе урынбасары;

3. Прокофьева Любовь Ивановна Күпфатирлы  йортларны  өлешләп  төзү
өлкәсендә  дәүләт  контролен  һәм  күзәтчелеген
гамәлгә  ашыру  буенча баш  белгеч,  комиссия
секретаре;

Комиссия әгъзалары:

4. Фетилина Валентина Ивановна Лаеш муниципаль  районы Орел авыл җирлеге
башлыгы (килешү буенча);

5. Нуретдинов Нияз Илдарович Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының юридик бүлеге башлыгы;

6. Масленников Андрей Владиславович Лаеш  муниципаль  районы  Мөлкәт  һәм  җир
мөнәсәбәтләре палатасы рәисе;

7. Емелин Олег Викторович Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  төзелеш  һәм  ТКХ  бүлеге
башлыгы;

8. Гайнетдинов Фиркат Мидхәтович Лаеш муниципаль  районы Орел авыл җирлеге
Советы депутаты (килешү буенча);

9. Кельдюшева Нурия Мухтасаровна Татарстан  Республикасы  буенча  Росреестр
идарәсенең  Лаеш  бүлеге  башлыгы  (килешү
буенча);

10
.

Карсалов Алексей Петрович «Техник  инвентаризация  бюросы»  АҖ  Лаеш
бүлекчәсе җитәкчесе (килешү буенча).

Татарстан Республикасы 



Лаеш муниципаль районы
башкарма комитетының

2019 елның 16 декабрендәге 
      3532 номерлы карарына

2  кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орел авыл җирлегендә җирдән
файдалану һәм төзелеш эшләре проектын әзерләү буенча эшләрне үткәрү тәртибе

һәм вакытлары.

№
п/п

Кагыйдәләр  проектын  әзерләү  буенча
эшләрне үткәрү тәртибе

Башкаручы,  җаваплы
зат

1
Орел  авыл  җирлегендә  җирдән  файдалану
һәм  төзелеш  алып  бару  кагыйдәләре
проектын әзерләү турында Карар кабул итү

Апрель 2019

Татарстан 
Республикасы Лаеш 
муниципаль районы 
башкарма комитеты

2

Орел  авыл  җирлегендә  җирдән  файдалану
һәм  төзелеш  алып  бару  кагыйдәләре
проектын  әзерләү  турында  карарны
бастырып чыгару

Кабул ителгәннән
соң 10 көн эчендә

Татарстан 
Республикасы Лаеш 
муниципаль районы 
башкарма комитеты

3

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы  Орел  авыл  җирлегендә  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш  алып  бару
кагыйдәләре  проекты  буенча  физик  һәм
юридик затлардан тәкъдимнәр кабул итү.

Карар басылып
чыкканнан соң ай

дәвамында

Җирдән файдалану 
һәм төзелеш 
Кагыйдәләре 
проектын әзерләү 
буенча Комиссия

4

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы  Орел  авыл  җирлегендә  җирдән
файдалану  һәм  төзелеш  алып  бару
кагыйдәләрен  әзерләү  буенча  эшләр
башкару

Подряд килешүе
нигезендә

Җирдән файдалану 
һәм төзелеш 
Кагыйдәләре 
проектын әзерләү 
буенча Комиссия

5

Проектны  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы,  Татарстан
Республикасы,  Россия  Федерациясе
җирлегенең  территориаль  планлаштыру
документларына,  техник  регламентларга
туры  килү-килмәүгә  тикшерү  үткәрүне
тәэмин итү

7 көн эчендә

Татарстан
Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы
башкарма комитеты

6
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы башлыгына проектны җибәрү

5 көн эчендә

Татарстан
Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы
башкарма комитеты

7

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районының Орел авыл җирлегендә җирдән
файдалану  һәм  төзелешләр  кагыйдәләре
проекты  буенча  гавами  тыңлаулар  үткәрү
турында карар кабул итү

Алынганнан соң
10 көн эчендә

Лаеш муниципаль 
районы башлыгы

8
гавами  тыңлаулар  уздыру  турындагы
карарны бастырып чыгару

Дәвамында 7дней
бирле карар кабул

ителгән

Лаеш муниципаль 
районы башлыгы

9 гавами  тыңлауларның  башлануы  турында
хәбәр итүгә кул кую

8 этап
тәмамланганнан

соң 10 көн эчендә

Татарстан 
Республикасы Лаеш 
муниципаль районы 



башкарма комитеты

10
Гавами тыңлаулар башлану турында хәбәр
җиткерү

Дәвамында 7дней
бирле

документлар
кабул итү

Татарстан
Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы
башкарма комитеты

11
Орлов авыл җирлегенең Җирдән файдалану
һәм  төзелеш  кагыйдәләре  проекты
материаллары экспозициясен ачу

Хәбәр ителгәннән 
соң 7 көн узгач.

Җирдән файдалану 
һәм төзелеш 
Кагыйдәләре 
проектын әзерләү 
буенча Комиссия

12

Орлов авыл җирлегенең җирдән файдалану
һәм  төзелеш  кагыйдәләре  проекты  буенча
гавами тыңлаулар үткәрү, гавами тыңлаулар
беркетмәсен әзерләү һәм гавами тыңлаулар
үткәрү нәтиҗәләре турында бәяләмә, гавами
тыңлаулар  нәтиҗәләре  турында  бәяләмә
бастырып чыгару

Хәбәр итү
вакытыннан 1-3 ай

Җирдән файдалану 
һәм төзелеш 
Кагыйдәләре 
проектын әзерләү 
буенча Комиссия

13

Орел  авыл  җирлегенең  җирдән  файдалану
һәм  төзелешләр  кагыйдәләре  проектын
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы советына җибәрү

12  этап
тәмамланганнан
соң 5 көн эчендә

Татарстан
Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы
башкарма комитеты

14

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы  сессиясендәОрел  авыл  җирлегенең
җирдән  файдалану  һәм  төзелешләр
кагыйдәләре  проектын  Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
советына раслау

Район Советының
чираттагы

сессиясендә

Лаеш  муниципаль
районы Советы

15

Орел  авыл  җирлегендә  җирдән  файдалану
һәм төзелеш алып бару Кагыйдәләрен һәм
Орел  авыл  җирлегендә  җирдән  файдалану
һәм  төзелеш  алып  бару  кагыйдәләрен
билгеләнгән  тәртиптә  раслау  турында
карарны бастырып чыгару

Расланганнан соң
7 көн эчендә

Лаеш  муниципаль
районы Советы
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