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Постановление
№1

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акбүре авыл җирлеге
территориясендә рөхсәт ителгән җир кишәрлегеннән файдалануны үзгәртү
турында гавами тыңлаулар үткәрү турында Татарстан Республикасы
Яңа Чишмә муниципаль районы Акбүре авыл җирлеге Уставының 19 статьясы
нигезендә,
Карар бирәм:
1.
ТР, Яңа Чишмә районы, Акбүре авылы, Полевая урамы, 6 нчы йорт адресы
буенча урнашкан җир кишәрлегеннән файдалануны үзгәртү буенча ачык тыңлаулар 2020
елның 3 февралендә 16.00 сәгатьтә билгеләргә. Үткәрү урыны: Татарстан Республикасы,
Яңа Чишмә муниципаль районы, Акбүре авылы, Совет урамы, 30 нчы йорт.
2.
Ачык тыңлауларның күрсәтелгән көнне 16.00 сәгатьтә үткәрелүен билгеләргә.
Ачык тыңлаулар үткәрү урыны– Татарстан Республикасы, Яңа Чишмә районы, Акбүре
авылы , Совет урамы, 30 нчы йорт адресы буенча урнашкан Ак Бүре авылы мәдәният йорты
бинасы.
3.
Киләсе составта җир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалануны үзгәртү
мәсьәләсен исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем төзергә:
Җәләлетдинов Җәүдәт Мәхмүт улы-авыл җирлеге башлыгы, комиссия рәисе;
Хасаншина Алсу Марат кызы-Акбүре авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре,
эшче төркем секретаре;
4.
Билгеләргә, дип:
а) Акбүре авыл җирлегендә яшәүчеләр әлеге карар белән билгеләнгән ачык
тыңлауларда катнашу юлы белән проектны тикшерүдә катнашалар, Россия Федерациясе
Шәһәр төзелеше кодексының 39 ст. һәм Акбүре авыл җирлеге Уставы белән билгеләнгән
тәртиптә.;
б) халык алдында тыңлауларга әзерлек барышында Акбүре авыл җирлегендә
яшәүчеләрнең халык алдында чыгарылган мәсьәлә буенча язмача тәкъдимнәрен кабул
итү, карау һәм исәпкә алу алып барыла; в) Акбүре авыл җирлегендә яшәүчеләрнең («халык
алдында тыңлауларга» дигән тамга белән) чыгарылган мәсьәлә буенча язма тәкъдимнәре
эш көннәрендә 10.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр түбәндәге адрес буенча кабул ителә:
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмә районы, Акбүре авылы, Октябрьская урамы, 44.
Тәкъдимнәр шулай ук Акбүре авыл җирлеге халкы тарафыннан почта аша күрсәтелгән
адрес буенча җибәрелә ала.
г) Акбүре авыл җирлегендә яшәүчеләрнең гавами тыңлауларга чыгарылган
мәсьәләләр буенча язмача тәкъдимнәрен алдан караганда, гавами тыңлаулар барышында
каралырга тиешле мәсьәләләрдән төшереп калдырыла:
- аноним тәкъдимнәр;

