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КАРАР

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 кертү хакында

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

1. Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Орел
авыл җирлегендә җирдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләре проектын
әзерләү турында» 2019 елның 19 апрелендәге 948 номерлы карарына үзгәреш
кертергә, 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә.

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

3. Әлеге  карарны  «Кама  ягы»  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  рәсми  сайтында  http://laishevo.tatarstan.ru.   веб  -
адресы буенча  Интернет-телекоммуникация  челтәрендә   бастырып
чыгарырга (халыкка җиткерергә кирәк).

4. карарның  үтәлешен  контрольдә  тотуны  Башкарма  комитет
җитәкчесенең  инфраструктур  үсеш  буенча  урынбасары  И.П.Шитовка
йөкләргә.

Җитәкче И.Ф.Зарипов



Татарстан Республикасы Лаеш 
муниципаль районы Башкарма 
комитетының 2020 елның 24 
мартындагы 537 номерлы карарына
 1нче кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Орел авыл җирлегендә
җирдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе

составы

1.

2.

Шитов Иван Петрович

Карсалов Алексей Петрович

Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты
җитәкчесенең  инфраструктур  үсеш  буенча
урынбасары, комиссия рәисе;
Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеше
бүлеге башлыгы, Комиссия рәисе урынбасары;

3. Прокофьева Любовь Ивановна Күпфатирлы йортларны өлешле төзү өлкәсендә
дәүләт  контролен  һәм  күзәтчелеген  гамәлгә
ашыру өчен баш белгеч, Комиссия секретаре;

Комиссия әгъзалары:

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

5. Виноградов Александр Сергеевич Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының юридик бүлеге башлыгы;

6. Масленников Андрей Владиславович Лаеш муниципаль районының мөлкәт һәм җир
мөнәсәбәтләре палатасы рәисе;

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

8. Гәйнетдинов Фиркат Мидхәтович Лаеш  муниципаль  районының  Орел  авыл
җирлеге советы депутаты (килешү буенча);

9. Кельдюшова Нурия Мохтасаровна Росреестрның  Татарстан  Республикасы  буенча
идарәсенең  Лаеш  бүлеге  башлыгы  (килешү
буенча);

10
.

Хәбибуллина Гөлназ Фирдинантовна «Техник  инвентаризация  бюросы»  АҖенең
Лаеш  бүлекчәсенең  җитештерү  төркеме
җитәкчесе (килешү буенча).
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