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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлегенең 

генераль планы проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында  

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында»  2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге Советының 2017 

елның 21 августындагы 68 номерлы «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Пимәр авыл җирлегендә халык тыңлауларын оештыру һәм үткәрү тәртибе 

турындагы нигезләмәне раслау хакында» карары (Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Пимщр авыл җирлеге Советының 2017 елның 12 декабрендәге 

80 номерлы, 2018 елның 25 маендагы 94 номерлы, 2019 елның 20 сентябрендәге 94 

номерлы карарлары белән расланган үзгәрешләр белән) нигезендә, авыл җирлегендә 

яшәүчеләрнең халык алдында тыңлаулар үткәрү юлы белән проект буенча фикер 

алышуда катнашу хокукларын үтәү максатыннан карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл 

җирлегенең генераль планы проекты буенча ачык тыңлауларны 2020 елның 28 

февраленә билгеләргә.  

2. Пимәр авыл җирлеге башкарма комитетына: 

2.1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл 

җирлегенең генераль планы проекты буенча ачык тыңлауларны түбәндәге торак 

пунктта әзерләргә һәм үткәрергә: Пимәр авылы, 2020 елның 28 феврале, 10.00 

сәгатьтә Пимәр авылы, Совет урамы, 25а йорт адресы буенча урнашкан Пимәр авыл 

мәдәният йортының тамаша залында. 

2.2. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл 

җирлегенең генераль планы проектын Питрәч муниципаль районының рәсми 

сайтында «Авыл җирлеге - Пимәр авыл җирлеге» бүлегендә һәм муниципаль 

хокукый актларның текстларын урнаштыру өчен мәгълүмат стендында (Пимәр 

авылы, Совет урамы, 34а йорт, Пимәр авыл җирлеге башкарма комитетының 

административ бинасы) урнаштырырга. 

3. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге 

Генераль планы проектына тәкъдимнәр һәм өстәмәләр кертү, шулай ук гавами 

тыңлауларда катнашу хокукы белән гариза бирү тәртибен билгеләргә: 



- язмача, эш көннәрендә 8.00 дән 11.00 гә кадәр, 13.00 дән 16.00 сәгатькә 

кадәр, 2020 елның 19 февраленә кадәр, Пимәр авылы, Совет урамы, 34а адресы 

буенча Пимәр авыл җирлеге башкарма комитетына түбәндәге адрес буенча 

мөрәҗәгать итәргә кирәк: гражданнар өчен – фамилия, исем, атасының исеме, нинди 

дә булса иҗтимагый оешмаларга яки берләшмәләргә карауы, яшәү урыны, эш 

урыны һәм биләгән вазыйфасы, эш урыны, элемтә өчен телефоннар, юридик затлар 

өчен - оешма бланкында, җитәкченең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме күрсәтелгән 

булырга тиеш. 

4. Пимәр авыл җирлегенең генераль планы проекты буенча киләсе составтагы 

тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем төзергә: 

Гыйматдинов Рәмис Рәшит улы - Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге башлыгы, эшче төркем рәисе; 

- Хәбибуллина Гөлсинә Мансур кызы - Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Пимәр авыл җирлеге Советы депутаты, эшче төркем әгъзасы; 

- Идрисов Илгизәр Ильяс улы - Питрәч авыл җирлеге Советы депутаты  

5. 2020 елның 6 мартына кадәр Пимәр авыл җирлегенең генераль планы 

проекты буенча ачык тыңлауларның нәтиҗәләрен түбәндәге адрес буенча урнашкан 

мәгълүмат стендында: Пимәр авылы, Совет урамы, 34а йорт һәм Питрәч 

муниципаль районының Интернет челтәрендә рәсми сайтында 

(www.pestreci.tatarstan.ru)  урнаштырырга. 

6. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
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