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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е К А Р А Р
№ 54-1от «02» декабря 2019 г.

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Чубар-Абдул авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге жирлэреннэн файдалану 
Ьэм тезелеш алып бару кагыйдэлэренэ узгэрешлэр 
керту проектын эзерлэу хакында

Россия Федерациясе ШэЬэр тезелеше кодексыныц 8, 33 статьяларына Иэм «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 
6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль законга таянып,
Чубар-Абдул авыл жирлегенен 03.12.2019 жирдэн файдалану Ьэм тезелеш Кагыйдэлэре 
проектын эзерлэу буенча комиссия бэялэмэсе нигезендэ карар бирэм:

1. Чубар-Абдул авыл Советыныц 29.01.2014 № 92 (30.12.2014 ел № 132, 30.03.2016 ел

22.03.2019ел №134 карарлар редакциясендэ) карары белэн расланган Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Чубар-Абдул авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге жирлэреннэн файдалану Ьэм тезелеш алып бару кагыйдэлэренэ узгэрешлэр 
керту
проектын эзерлэугэ керешергэ.

1.1. 1, 15, 16.1, 16.3, 16.5, 26-30, 32 статьяларны Россия Федерациясе ШэЬэр тезелеше 
кодексына кертелгэн узгэрешлэр белэн тэцгэллэштерергэ.

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Чубар-Абдул авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге жирлэреннэн файдалану Ьэм тезелеш алып бару 
кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту турында проектын эзерлэу буенча эш тэртибен Ьэм 
срокларын билгелэргэ (1 нче кушымта).

3. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгьлуматыныц рэсми 
порталында» тубэндэге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: 
http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Азнакай 
муниципаль районыныц рэсми сайтында: http//aznakayevo.tatar.ru.// урнаштырырга.

№ 33, 22.11.2016 ел № 49, 06.12.2016 ел №50, 16.09.2017 №68 ел, 04.07.2018 ел №106, от

Башл Н.Э. Фэтхетдинов

http://pravo.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Чубар-Абдул авыл жирлеге Башкарма 
комитет карарына 1 нче кушымта 
02 декабря 2019 №54-1

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Чубар-Абдул авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге жирлэреннэн файдалану Ьэм тезелеш алып бару 

кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту турындагы проектны эзерлэу буенча эшлэр
башкаруныц якынча вакыты

N «Чубар-Абдул авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
жирлэреннэн файдалану Ьэм тезелеш алып бару кагыйдэлэренэ 
узгэрешлэр керту турындагы проектын эзерлэу эшлэрен уткэру 
тэртибе

Эшлэрне 
баш кару 
вакы ты

1. Ж^ирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту 
турында проект эзерлэу эшлэрен оештыру.

2019 елныц 
IV кварталы

2.

2.1.

Дирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту 
турында проектны эзерлэу Ьэм килештеру.
Ж^ирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэренед 1, 15, 16.1, 16.3, 
16.5, 26-30, 32 статьяларын Россия Федерациясе ШэЬэр тезелеше 
кодексына кертелгэн узгэрешлэр белэн туры китеру.
Дирле узидарэ органына территорияне планлаштыру буенча 
документлар эзерлэу булекне эшлэргэ.
Ж^ирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэре проектын килештерудэ 
катнашучы хезмэтлэр Ьэм ведомстволар кисэтулэренэ шэрехлэр 
эзерлэу.

2019 елныц 
IV кварталы

3.

3.1.

Дирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту 
турындагы проект буенча фикер алышу.
Ачык тыцлауларны уткэру.
Азнакай муниципаль районыныц «Чубар-Абдул авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге жирлэреннэн файдалану Ьэм тезелеш алып 
бару кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту проектын Ьэм аца мэжбури 
кушымталарны (ачык тыцлаулар протоколы Ьэм ачык тыцлаулар 
нэтижэлэре турында бэялэмэ), жир билэмэлэреннэн файдалану Ьэм 
тезелеш кагыйдэлэре проектын авыл жирлеге Советына раслауга яки 
кире кагуга Ьэм аны кабат тэкъдим иту датасын курсэтеп эшлэп 
бетеру турында карар кабул иту ечен Азнакай муниципаль районы 
Чубар-Абдул авыл жирлеге Башлыгына тэкъдим итэргэ.

2019 елныц 
IV кварталы

2020 елныц 
I кварталы


