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КАРАР
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24.05. 2021 ел

Татарстан Р еспубликасы Аксубай м униципаль районы Савруш авы л жирлеге
С оветы ньщ 18.07.2014 ел, № 10 карары белен расланган" А ксубай м униципаль
районы "С авруш авы л >цирлегепм униципа ть беремлегенен ж ирдэн ф айдалану
Нем тезелеш алы п бару кагы йдэяерене узгэреш лэр керту туры н д а № 51,
28.02.2018 ел, № 94, 25.11.2019 ел.)
«Россия Федерациясе ШэНэр тезелеше кодексына Нам Россия Федерациясенен аерым
закон актларына узгэрешлэр керту турында " 2 7.12.2009 елдагы 472-ФЗ номерлы
Федераль закон, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми
принциплары турында» 2003 елньщб октябренцэге 131-ФЭ номерлы Федераль закон,
Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирпеге Уставы нигезендэ Аксубай
муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирлеге
Советынын 18.07.2014 ел, № 10 карары белэн расланган муниципаль районыныц
Савруш авыл жирлеге муниципаль берэмлегенец ж;ирдэн файдалану Нэм тезелеш
кагыйдэлэренэ (алга таба-узгэрешлэо) узгэрешлэр керту турында” N° 51, 28.02.2018
ел, № 94, 25.11.2019 ел.)
тубэндеге узгэрешлэр Иэм естэмэлэр:
- 29 ста тья н ы н 4 пункты нда "жиде эш кене эчендэ" сузлэрен "биш эш кене эчендэ"
сузлэренэ алмаштырырга
- абз,26 статъяньщ 7 пун кты нд агы 4 пун кть ннан "ундурт кен" сузлэрен "жиде эш
кене»сузлэренэ алмаштырырга.
- Кагы йделернен ^9 статьясы нд агы 5 пун кты н ь щ 4 абзацы нда ". РФ ШэИэр
тезелеше кодексынын 55 статьясындагы 6.2 елеше нигезендэ, капиталь тезелеш
объекты мэйданын узгэрту очракларыннан т ы ш ," сузлэрен естэргэ:"
- Кагыйдэлэрнец 29 статьясындагы 5 пунктындагы 5 абзацында "проект
документациясе «сузлэреннэн соц», РФ ШэЬэр тезелеше кодексыныц 55
статьясындагы 6.2 елеше нигезендэ капиталь тезелеш объекты мэйданын узгэрту
очракларыннан тыш" сузлэрен естэргэ.
- 30 ста тья н ы н 5,6 пунктлары нда "утыз кен" сузлэрен «егерме биш кен»сузлэренэ
алмаштырырга.
- 30 ста тья н ы н 3 пункты нд а тубэндэге эчтэгекле 6 Ьэм 7 пунктлары белэн естэргэ:
6) башкарма хакимиятнен вэкалэтле федераль органы яисэ Россия Федерациясе
тарафыннан тэзелгэн йэм Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан кабул ителгэн
территорияне комплекслы устеру турындагы карарны гамэлгэ ашыруны тээмин итуче
юридик зат (алга таба - Россия Федерациясе тарафыннан билгелэнган юридик зат));
7) территорияне комплекслы устеру турында Карар кабул иткэн Россия Федерациясе
субъекты, жирле узидарэ органы, Россия Федерациясе субъекты тарафыннан тезелгэн

Нем Россия Федерациясе субъекты тарафыннан кабул ителгэн территорияне
комплекслы устеру турындагы карарны гамзлгг> ашыруны тээмин итуче юридик зат
(алга таба - Россия Федерациясе субъекты тарафыннан билгелэнган юридик зат), йз
территорияне комплекслы устеру турындагы карарны гамэлгэ ашыру максатларында
территорияне комплекслы устеру турында шартнамз тезелгэн зат тарафыннан
территорияне комплекслы устеру турында Карар кабул ителгэн.";
2. Элеге карарны Савруш авьт >кирлегенек мэ^ълумат стендларында бастырып
чыгарырга Нэм Аксубай муниципаль районыныц рэсми сайтында
(ЬКр^/акзиЬауеуо.^агз^ап.ги) Ьэм хокукый мэгглуматныц рэсми сайтында
(//ЬНр:ргаV©.1а!а гз*а п.ги.
3. блеге карарнын утзлешен контрольдэ тотам

Совет Рэисе, Савруш Авыл Ж^ирлеге Баши
авыл >х;иряеге башлыгы:

