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Татарстан Республикасы   

Азнакай муниципаль районы  

Әсәй  авыл җирлегенең  

Генераль план проекты буенча  

ачык тыңлаулар билгеләү турында  

 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 28 статьясына, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясына таянып, 

«Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә ачык тыңлауларны (җәмәгать 

фикер алышуларын) оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәгә таянып, 

карар бирәм: 

        1. Азнакай муниципаль районы Әсәй авыл җирлегенең генераль планы 

проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләргә. 

2. Ачык тыңлауларны үткәрү инициаторы-Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Башлыгы. 

3. Билгеләргә: 

- үткәрү вакыты: 2020 елның17 февраленнән 2020 елның 18 мартына  17.00 

сәгатьтән 18.00 сәгатькә кадәр; 

 үткәрү урыны: Азнакай районы, Әсәй авылы, Үзәк урам, 38б  йорт; 

- 2020 елның 18 мартына кадәр фикер алышына торган мәсьәлә буенча 

тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кертелә торган адрес: Азнакай шәһәре, 

М.Солтангалиев ур., 24 йорт, Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

архитектура һәм инфраструктура үсеше бүлеге; Азнакай районы, Әсәй авылы, Үзәк 

ур., 38 б йорт, Азнакай муниципаль районы Әсәй авыл җирлеге башкарма 

комитеты. 

4. Азнакай муниципаль районы Әсәй авыл җирлеге башкарма комитетына: 
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-Азнакай муниципаль районы Әсәй авыл җирлегенең генераль планы проекты 

буенча, гамәлдәге законнар һәм әлеге карар белән билгеләнгән сроклар буенча 

ачык тыңлаулар әзерләргә һәм үткәрергә. 

5. Азнакай муниципаль районы Әсәй авыл җирлегенең генераль планы 

проекты буенча фикер алышу буенча ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә 

әзерләү буенча эшче төркем составын раслау. 

6. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында» веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында интернет-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: http: //aznakayevo.tatar.ru. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

Башлык                                                                                                   М.З. Шәйдуллин 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к постановлению 



главы Азнакаевского 

муниципального района  

от « ___»_______ 2020 №_____ 

 
 

Состав рабочей группы 

по подготовке заключения о результатах публичных слушаний  

по обсуждению проекта Генерального плана Асеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 

Председатель рабочей группы: 

Шамсутдинов А.Х. руководитель Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района (по согласованию) 

Секретарь рабочей группы: 

Аюпова Р.Р. главный специалист отдела архитектуры и 

инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района (по согласованию) 

Члены рабочей группы:  

Шарафутдинова С.Ф. начальник отдела архитектуры и инфраструктурного 

развития Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района (по согласованию)  

Идрисов З.А. Глава Асеевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района (по согласованию) 

Сабирзянов Н.Г. Заведующий сектором по работе с поселениями 

Азнакаевского районного Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


