
 

Капиталь төзелеш объектын рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең иң чик 
параметрларыннан читләштерүгә рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча иҗтимагый фикер 
алышуларны билгеләү турында 

Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл җирлегендә халык 
алдында тыңлаулар, җәмәгатьчелек фикер алышуларын оештыру һәм үткәрү 
тәртибе турындагы Нигезләмәгә таянып, рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик 
параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү мәсьәләләре буенча Матюшино авылы 
халкының фикерен һәм мәнфәгатьләрен ачыклау һәм исәпкә алу максатыннан 
чыгып, 

                                               КАРАР БИРӘМ: 

1. Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы, Октябрьский авыл 
җирлеге, Матюшино авылы, Волжская урамы, 12 йорт адресы буенча кадастр номеры 
16:15:150301:184 булган җир кишәрлегендә  5 һәм 3 метрдан 1,0 һәм 1,0 метрга кадәр 
җир участогы чикләреннән кире кагуга рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча иҗтимагый 
фикер алышулар үткәрүне билгеләргә. 

2. Билгеләргә: 
2.1. иҗтимагый фикер алышуларны үткәрү вакыты-2020 елның 14 февраленнән 

2020 елның 13 мартына кадәр; 
2.2. иҗтимагый фикер алышуларны оештыручы -Югары Ослан муниципаль 

районы Октябрьский авыл җирлеге Башкарма комитеты; 
2.3. аны кулланып иҗтимагый фикер алышулар уздырылачак, 
«Җәмәгатьчелек фикер алышулары» мәгълүмати системасының адресы, 
проектлар һәм мәгълүмати материаллар урнаштырылачак - Югары Ослан 
муниципаль районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге 
рәсми сайты (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru) 

3. Иҗтимагый фикер алышуларны оештыручыга: 
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3.1.  2020 елның 17 февраленә кадәр әлеге карарны һәм иҗтимагый фикер 
алышуларның башлануы турында мәгълүмати стендларда түбәндәге адреслар 
буенча: Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, Октябрьский бистәсе, 
Центральная урамы, 7 йорт, Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында, 
«Җәмәгать фикер алышулары» өстәмә битендә урнаштырырга; 

3.2. әлеге карарның 3.1 пункты үтәлгәннән соң бер көннән дә соңга калмыйча 
әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында 
урнаштырырга; 

3.3. 2020 елның 25 февралендә Югары Ослан муниципаль районының рәсми 
сайтында «Иҗтимагый фикер алышулар» өстәмә битендә экспозиция ачарга һәм аны 
дүрт көн дәвамында үткәрергә; 

3.4. 2020 елның 25 февраленнән алып 2020 елның 28 февраленә кадәр Югары 
Ослан муниципаль районының рәсми сайтына, Октябрьский авыл җирлеге Башкарма 
комитеты бинасында Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, Октябрьский 
бистәсе, Центральная урамы, 7 йорт адресы буенча «Җәмәгатьчелек фикер 
алышулары» кертеменә керү мөмкинлеген тәэмин итәргә (08.00-16.00 сәгатьтә); 
    3.5. 2020 елның 25 февраленнән 2020 елның 28 февраленә кадәр җәмәгать фикер 
алышуларында катнашучылардан тикшерелә торган мәсьәлә буенча язмача 
тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кабул итәргә; 
     3.6. иҗтимагый фикер алышулар нәтиҗәләре буенча иҗтимагый фикер алышулар 
нәтиҗәләре турында беркетмә һәм бәяләмә әзерләргә; 
    3.7. 2020 елның 14 мартыннан да соңга калмыйча авыл җирлегенең мәгълүмат 
стендларында һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында Иҗтимагый 
фикер алышуларның нәтиҗәләре турында бәяләмә урнаштырырга. 
      4. Әлеге карарның үтәлешен үзем контрольдә тотам 
 
 
 
 
 
Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы  
Октябрьский авыл җирлеге башлыгы  Ш. Р. Азизов 

 


