
 

                         Татарстан Республикасы Ютазы муниипаль районы 

                         Ташкичҥ авыл җирлеге Советы 

№ 13                      Карар                                                          2018 елның 3 июле                             

                               Кече Урыссу авылы 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ ачык (кҥмҽк) тыңлаулар (җҽмҽгать карап 

тикшерҥлҽре) оештыру һҽм уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽ турында 

Россия Федерациясе Конституциясенҽ, Россия Федерациясенеж Шҽһҽр тҿзелеше 

кодексына, 2003 елның 6 октябреннҽн булган “Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне 

оештыруның гомуми принциплары турында”гы 131 санлы Федераль законга һҽм 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлеге Уставына ярашлы, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы Ташкичҥ авыл җирлеге Советы карар итте: 

1.Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлегендҽ ачык тыңлаулар (җҽмҽгать тикшерҥлҽре) оештыру һҽм 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽне расларга (кушымта). 

2.Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Ташкичҥ авыл җирлегенең 

2012 елның 19 гыйнварыннан булган “Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы “Ташкичҥ җирлеге” муниципаль берҽмлегенең кҥмҽк тыңлаулар турында 

нигезлҽмҽсен раслау турында”гы 23 санлы Карарын кҿчен югалткан дип табарга. 

3. Ҽлеге карарны Кече Урыссу авылы, Совет урамы, 21 йорт адресы буенча 

урнашкан махсус җайланган мҽгълҥмати стендта урнаштырырга һҽм 

http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча «Татарстан Республикасының рҽсми хокукый 

мҽгълҥмат порталында” Ютазы муниципаль районының www.yutaza.tatar.ru веб-адресы 

буенча рҽсми сайтында Интернет мҽгълҥмати-телекоммуникацион челтҽрендҽ 

урнаштыру юлы белҽн халыкка игълан итҽргҽ. 

4. Ҽлеге карар аны рҽсми рҽвештҽ халыкка игълан иткҽннҽн соң кҿченҽ керҽ. 

 

 

Ташкичҥ авыл җирлеге Башлыгы урынбасары:              

 

http://www.yutaza.tatar.ru/


 Ташкичҥ авыл җирлеге 

 Советының 13 санлы карарына Кушымта 

2018 елның 3 июле 

 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ ачык тыңлаулар (җҽмҽгать тикшерҥлҽре) 

оештыру һҽм уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽ  

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлегендҽ ачык тыңлаулар (җҽмҽгать тикшерҥлҽре) оештыру һҽм 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе конституциясенҽ, Россия 

Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексына, 2003 елның 6 октябреннҽн булган “Россия 

Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында”гы 131 

санлы Федераль законга һҽм Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставына тҽңгҽл китереп эшлҽнде. 

1 Бҥлек. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1статья. Тҿп тҿшенчҽлҽр 

Бу нигезлҽмҽдҽ тҥбҽндҽге тҿп тҿшенчҽлҽр кулланыла: 

ачык тыңлаулар – Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегенең җирле ҽһҽмияттҽге сорауларны, 

муниципаль хокукый актларны, шулай ук федераль закончалык, ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн 

билгелҽнгҽн сорауларны кҥмҽк тикшерҥ юлы белҽн җирле ҥзидарҽ органнары 

тарафыннан карарлар кабул итҥ процессында катнашуга Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ 

яшҽҥчелҽрнең хокукларын гамҽлгҽ ашыру формасы; 

инициатив тҿркем – кҥмҽк тыңлауда катнашуга хокукы булган гражданин яки 

граңданнар тҿркеме; 

җҽмҽгатьчелек вҽкиле – кҥмҽк тыңлауларда катнашкан, каралучы сорауны 

тикшерҥдҽ катнашуга хокукы булган физик зат, шул исҽптҽн, юридик затлар, 

берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре. Җҽмҽгатьчелек вҽкилҽренҽ җирле ҥзидарҽ һҽм дҽҥлҽт власте 

органнары исеменнҽн эш иткҽн яки алар эшчҽнлегендҽ килешҥ нигезендҽ катнашкан, 

хезмҽт вазифалары буенча кҥмҽк тыңлауларга чыгарылган сораулар буенча карарлар 

кабул иткҽн затлар керми; 

ачык тыңлауларда катнашучылар – җирле ҥзидарҽ органнары һҽм аларның 

вҽкиллҽре, җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽре, кҥмҽк тыңлаулар экспертлкары, кҥмҽк 

тыңлауларны уздыру буенча оештыру комитеты ҽгъзалары; 



чыгыш ясауга хокуклары булган кҥмҽк тыңлауларда катнашучылар – 

җирле ҥзидарҽ органнары һҽм аларның вҽкиллҽре, кҥмҽк тыңлаулар сораулары буенча 

чыгыш ясауга оештыру комитетына ҥз заявкаларын ҽлеге Нигезлҽмҽнең 6 маддҽсендҽ 

билгелҽнгҽн срокларда биргҽн җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽре; 

оештыру комитеты – Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге вазифаи затларыннан, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль 

берҽмлеге Советы депутатларыннан, җҽмҽгатьчелек һҽм гражданнарның инициатив 

тҿркемнҽре вҽкиллҽреннҽн торган, тигез хокуклы башлангычта формалаштырылган 

ачык тыңлауларны ҽзерлҽҥ һҽм уздыру буенча оештыру эшлҽрен гамҽлгҽ ашыручы 

коллегиаль орган; 

җҽмҽгать карап тикшерҥлҽре – мондый тикшерҥлҽрдҽ тиешле карар 

мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылган гражданнар һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре, җирле 

ҥзидарҽ органы һҽм оешмалары  вҽкалҽтле затлары мҽҗбҥри катнашкан, иҗтимагый 

контроль максатларында файдаланылган, иҗтимагый ҽһҽмияттҽге сорауларны, шулай 

ук җирле ҥзидарҽ органнары карарлары проектларын кҥмҽк тикшерҥ; 

ачык тыңлаулар эксперты – кҥмҽк тыңлаулар сораулары буенча махсус белемгҽ 

ия булган зат һҽм бу статуста вҽкалҽтле орган тарафыннан билгелҽнгҽн зат. Эксперт 

язма тҿрдҽ кҥмҽк тыңлаулар сораулары буенча рекомендациялҽр һҽм тҽкъдимнҽр 

тапшыра һҽм аларны дҽлиллҽҥ ҿчен фикер алышуларда катнаша. 

2 статья. Ачык тыңлауларны уздыру максатлары 

Кҥмҽк тыңлаулар тҥбҽндҽге максатларда уздырыла: 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлегендҽ яшҽҥчелҽр катнашында мҽҗбҥри тҽртиптҽ кҥмҽк 

тыңлауларга чыгарылган Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегенең җирле ҽһҽмияттҽге сораулары 

буенча муниципаль хокукый актлар проектларын тикшерҥ ҿчен; 

ачык тыңлауларга чыгарылган сораулар буенча җҽмҽгать фикерен ачыклау һҽм 

исҽпкҽ алу ҿчен. 

Ачык тыңлауларны ҽзерлҽҥ, уздыру һҽм нҽтиҗҽлҽрен билгелҽҥ ачыклык, 

хҽбҽрдарлык, иреклелек, экспертлар бҽйсезлеге нигезендҽ ҥткҽрелҽ. 

3 статья. Ачык тыңлауларга чыгарылган сораулар 

1.Ачык тыңлаулар җирле ҽһҽмияттҽге сораулар буенча ҥткҽрелҽ. Кҥмҽк 

тыңлаулар нҽтиҗҽсе җирле ҥзидарҽ органнары ҿчен рекомендация характерында булып 

тора. 



2. Мҽҗбҥри тҽртиптҽ кҥмҽк тыңлауларга чыгарыла: 

1) Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

Уставы проекты (алга таба – Устав), шулай ук Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ 

турында Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл 

җирлеге”муниципаль берҽмлеге Советы Карары проекты, Уставка, аны ҽлеге норматив 

хокукый актларга тҽңгҽл китерҥ ҿчен  Россия Федерациясе Конституциясе, федераль 

законнар, конституция (устав) яки Россия Федераиясе субекты законнары  

нигезлҽмҽлҽрен тҿгҽл бҽян итҥ формасында ҥзгҽрешлҽр кертҥ очракларыннан тыш; 

2) җирле бюджет проекты һҽм аның ҥтҽлеше турында отчет; 

3) Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлегенең социаль-икътисади ҥсеше стратегиясе проекты; 

4) Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлеген ҥзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре, моңа 2003 елның 6 октябреннҽн 

булган “Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми принциплары 

турында”гы 131 санлы Федераль законга ярашлы, Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеген ҥзгҽртеп кору 

ҿчен Татарстан Ресапубликасы Ютазы муниипаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлеге халкының тавыш бирҥ юлы белҽн яки гражданнар җыенында 

ризалыгы талҽп ителгҽн очраклар керми; 

5) генераль план проекты, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре проекты, 

территорияне планлаштыру проекты, территорияне чиклҽҥ проекты, территориялҽрне 

тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проекты, югарыда ҽйтелгҽн расланган документларның 

берсенҽ ҥзгҽртҥлҽр кертҥне кҥздҽ тоткан проект, шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн җир 

участогын файдалану тҿренҽ яки капиталь тҿзелеш объектына, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш 

объектлары параметрлары чиклҽреннҽн тайпылуга рҿхсҽт бирҥ турында карар проекты, 

капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥ, расланган җирдҽн файдалану һҽм 

тҿзелеш кагыйдҽлҽре булмаганда, рҿхсҽт ителгҽн җир участокларыннан файдалану һҽм 

капиталь тҿзелеш объектларының бер тҿрен икенчесенҽ ҥзгҽртҥ буенча сораулар; 

6) ачык сервитутлар раслау сораулары; 

7) җылылык белҽн тҽэмин итҥ проекты схемасы; 

8) федераль закончалык белҽн билгелҽнгҽн башка сораулар. 

3. Бу һҽр сорауны тҿрле яклап һҽм тулысынча тикшерҥгҽ комачаулык итми икҽн, 

бер ҥк вакытта берничҽ сорау буенча кҥмҽк тыңлаулар уздыру рҿхсҽт ителҽ. 

4. Кҥмҽк тыңлауларны оештыру һҽм уздыру, башкасы Росия Федерациясе 

закончалыгы белҽн билгелҽнмҽсҽ, җирле бюджет хисабыннан финанслана. 



4 статья. Ачык тыңлауларның инициаторлары 

Кҥмҽк тыңлаулар халык, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Советы (алга таба – Совет), Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль 

берҽмлеге башлыгы (алга таба – Башлык) инициативасы белҽн, Регламентка ярашлы 

уздырыла. 

Ачык тыңлауларны уздыру буенча халык инициативасын 18 яшьлҽре тулган, ун 

кешедҽн ким булмаган гражданнар тҿркеме кҥрсҽтергҽ мҿмкин. 

2 бҥлек. Ачык тыңлауларны билгелҽҥ 

5 статья. Ачык тыңлауларны билгелҽҥ 

1.Халык һҽм Совет инициативасы буенча уздырылган кҥмҽк тыңлаулар 

Совет карары белҽн билгелҽнҽ.  

Башлык инициативасы буенча уздырылган кҥмҽк тыңлаулар Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль 

берҽмлеге Башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ. 

Кҥмҽк тыңлаулар Россия Федерациясе закончалыгы тарафыннан җирле ҥзидарҽ 

органнары вҽкалҽтлҽрен кертелгҽн сораулар буенча уздырыла. 

2. Кҥмҽк тыңлаулар уздыру турында халык инициативасын кҥрсҽтҥ һҽм 

инициативаны хуплап яшҽҥчелҽр имзасын җыю ҿчен 10 кешедҽн дҽ ким булмаган санда 

инициатив тҿркем формалаштырыла. 

Инициатив тҿркем Советка тҥбҽндҽгелҽрне тапшыра: 

- 1 санлы кушымтага ярашлы форма буенча гражданнарның инициатив тҿркеме 

вҽкалҽтле вҽкиле тарафыннан имза куелган, ачык тыңлаулар соравын һҽм аны 

уздыруның мҿһимлеге нигезлелеген кҥрсҽтеп, ачык тыңлаулар билгелҽҥне сорап 

язылган гариза; 

- хокукый муниципаль акт проекты (аны кҥмҽк тыңлауларда каралуга кертҥ 

очрагында);  

- максатларын һҽм тҿп нигезлҽмҽлҽрен кҥрсҽтеп, муниципаль хокукый акт кабул 

итҥ мҿһимлеге дҽлиле бҽян ителгҽн аңлатма язу (пояснительная записка); 

- финанс-икътисади нигезлҽҥ (ачык тыңлауларда аны гамҽлгҽ ашыру ҿстҽмҽ 

матди һҽм башка чыгымнар талҽп иткҽн муниципаль хокукый актны карауга керткҽн 

очракта); 



- 2 санлы кушымтага ярашлы форма буенча гражданнарның инициатив тҿркеме 

исемлеге;  

- гражданнарның инициатив тҿркемен оештыру турында карар кабул ителгҽн 

җыелышның беркетмҽсе; 

- инициатив тҿркемнең вҽкалҽтле вҽкиле тарафыннан кул куелган, кҽгазь битлҽре 

санын кҥрсҽтеп, инициатив тҿркем тапшырган документлар исемлеге, шулай ук 

муниципаль хокукый акт проекты докладчысының теркҽлгҽн хаты (муниципаль 

хокукый акт проекты кҥмҽк тыңлауларда каралуга кертелгҽн очракта). 

Гаризага һҽм беркетмҽгҽ инициатив тҿркем җыелышының рҽислек итҥчесе  

(гражданнарның инициатив тҿркеме вҽкалҽтле вҽкиле) һҽм секретаре тарафыннан кул 

куелырга тиеш. 

2.2. Ҽгҽр Советка ҽлеге статьяның 2.1 пунктчасында ҽйтелгҽн барлык 

документлар да берьюлы китерелсҽ, гариза тапшырылган дип санала. 

2.3. Инициатив тҿркем тарафыннан, Советка гариза һҽм анда теркҽлгҽн 

документлар кергҽн кҿннҽн соң 30 кҿн эчендҽ, кҥмҽк тыңлаулар уздыру инициативасын 

хуплаучы яшҽҥчелҽрнең имзалары - 18 яшьлҽре тулган Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы Ташкичҥ авыл җирлеге яшҽҥчелҽренең, ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 

санлы кушымтага ярашлы форма буенча 150 кешедҽн ким булмаган затның кул имзасы 

- җыелырга һҽм тапшырылырга тиеш. 

Имзалар Советка кҥмҽк тыңлаулар уздыру турында инициатива кертҥ турында 

гариза биргҽн кҿннҽн соң килгҽн кҿннҽн башлап җыелырга мҿмкин. Имза кҽгазенҽ 

кулдан язылмаган яки калҽм белҽн язылган мҽгълҥматлар кертергҽ рҿхсҽт ителми. 

Гражданнар турында тиешле мҽгълҥматларда һҽм аларны имза кҽгазенҽ һҽм таныклык 

бирелгҽн язмага кертелгҽн даталарда тҿзҽтмҽлҽр гражданнар һҽм имза җыючылар белҽн 

алдан сҿйлҽшенеп эшлҽнергҽ тиеш. 

2.4. Совет эшче тҿркем булдыра һҽм тапшырылган имза кҽгазьлҽрендҽге 

мҽгълҥматларны имза кҽгазьлҽре тапшырылган кҿннҽн соң ун кҿн дҽвамында тикшерҥ 

уздыра. 

Имзаларны һҽм имза кҽгазьлҽрендҽге мҽгълҥматларны тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре 

буенча, имза, дҿрес һҽм яраксыз дип табылырга мҿмкин. Ҽгҽр дҽ бу Нигезлҽмҽгҽ 

ярашлы аның яраксызлыгы расланмаса, ул дҿрес булып тора. 

Ялган имзалар, яки имзаларны җыю һҽм (яки) имза кҽгазьлҽрен рҽсмилҽштерҥ 

тҽртибен бозып җыелган имзалар дип санала: 

1) имзаларны җыю чорыннан тыш җыелган имзалар; 



2) 18 яшьлҽре тулмаган Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ яшҽҥчелҽрнең имзалары; 

3) имза кҽгазенҽ ҥз кулларын куйган датаны кҥрсҽтмҽгҽн гражданнарның 

имзалары; 

4) имза кҽгазенҽ алар турында мҽгълҥмат кулдан язылмаган ысул яки калҽм белҽн 

куелган имзалар; 

5) гражданнар турында тиешле мҽгълҥматларда һҽм аларны имза кҽгазьлҽренҽ 

кертҥ даталарында тҿзҽтмҽлҽр ясалган имзалар, ҽгҽр бу тҿзҽтмҽлҽр гражданнар, 

имзалар җыючылар белҽн килешенеп эшлҽнмҽсҽ; 

6) имзалар кҽгазендҽге формасы ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 санлы кушымтасы 

талҽплҽренҽ туры килмҽгҽн барлык имзалар. 

Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре имзалар кҽгазен тикшерҥ беркетмҽсе белҽн рҽсмилҽштерелҽ 

(кушымта №4). 

2.5. Советның чираттагы утырышында, имзалар кҽгазе тапшырылган кҿннҽн соң 

15 кҿнлек срокта, ачык тыңлаулар билгелҽҥ яки тҥбҽндҽге очракларда кҥмҽк 

тыңлауларны билгелҽҥ буенча гаризаны кире кагу турында карар кабул ителҽ: 

1) ачык тыңлауларга чыгарылган сораулар, ҽлеге нигезлҽмҽнең 3 маддҽсендҽ 

каралган сораулардан тыш, җирле ҥзидарҽ органы компетенциясенҽ кермҽсҽ; 

2) тапшырылган дҿрес имзалар саны кҥмҽк тыңлаулар уздыру турында халык 

инициативасын кҥрсҽтҥ ҿчен җитҽрлек булмаганда; 

3) инициатива кҥрсҽтҥ тҽртибе сакланмаганда; 

4) тикшерҥгҽ тҽкъдим ителгҽн муниципаль норматив хокукый акт проекты Россия 

Федерациясе Конституциясе нигезлҽмҽлҽренҽ, федераль конституцион законнарга, 

федераль законнарга, башка норматив хокукый актларга туры килмҽгҽн очракларда; 

5) шундый ук сорау кҥтҽрелгҽн кҥмҽк тыңлаулар уздыру датасыннан соң бер 

елдан ким вакыт узганда. 

2.6. Кҥмҽк тыңлауларны билгелҽҥ турында гаризаны кире кагу инициатив тҿркем 

тарафыннан яңадан ачык тыңлаулар билгелҽҥ ҿчен, кире кагуга китергҽн кагыйдҽ 

бозуларны бетергҽн очракта, киртҽ булып тора алмый. 

2.7. Ачык тыңлауларны билгелҽҥ турында сорау Совет регламентына ярашлы, 

Совет тарафыннан карала. 



2.8. Ачык тыңлауларны билгелҽҥ турында гаризаны кире каккан очракта, Совет, 

эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 5 кҿнлек срокта гражданнарның инициатив тҿркеме 

вҽкалҽтле вҽкиле адресына язма дҽлилле белдерҥнамҽ җибҽрҽ. 

3. Ачык тыңлауларны билгелҽгҽн Совет, Башлык, тыңлауларны уздыру соравы, 

сроклары, вакыты һҽм уздыру урыны, оештыру комитеты составы, тҽкъдимнҽрне 

исҽпкҽ алу һҽм кҥмҽк тыңлауларга чыгарылган муниципаль-хокукый акт проектын 

тикшергҽндҽ гражданнар катнашуы турында мҽгълҥматлары булган тиешле 

муниципаль актлар кабул итҽ. 

Ачык тыңлауларны уздыру датасы, ҽгҽр башкасы федераль закончалык, Устав 

һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн каралмаса, кҥмҽк тыңлауларны билгелҽҥ турында 

муниципаль хокукый актларны кабул иткҽннҽн соң 30 кҿннҽн соң билгелҽнҽ. 

6 статья.  Ачык тыңлаулар турында мҽгълҥмат бирҥ 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлегендҽ яшҽҥчелҽргҽ кҥмҽк тыңлауларны билгелҽҥ турында 

мҽгълҥмат бирҥ, тикшерелҥче муниципаль хокукый акт проекты беркетелеп (аны кҥмҽк 

тыңлауларда карап тикшергҽн очракта) кҥмҽк тыңлаулар билгелҽҥ турында муниципаль 

хокукый акт, массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында бастыру, рҽсми сайтта һҽм (яки) 

башка мҽгълҥмати системаларда календарь кҿннҽр белҽн исҽплҽгҽндҽ, ачык 

тыңлауларны уздыру кҿненҽ кадҽр ун кҿнлек срокта (ҽгҽр башкасы федераль 

закончалыкта, Уставта, ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ каралмаса) гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. 

1.1.Ачык тыңлауларның нҽтиҗҽлҽре массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында, Ютазы 

муниципаль районы рҽсми сайтында һҽм (яки) башка мҽгълҥмати системаларда һҽм 

мҽгълҥмати стендларда бастырыла. 

Мҽгълҥмати стендлар яхшы кҥренҽ торган урыннарында, аларга мҽгълҥматтан 

файдалана алучылар ҥтҽ алырлык урыннарны тҽэмин итҥ мҿмкинлеген исҽпкҽ алып, 

урнаштырылырга тиеш. 

Мҽгълҥмати стендларны урнаштыру эргономика талҽплҽренҽ ярашлы тормышка 

ашырылырга, мҽгълҥматтан файдаланучы озак вакыт мҽҗбҥри уңайсыз позада тору 

мҿһимлеген булдырмаслык итеп урнаштырылырга тиеш. 

Мҽгълҥмати стендларны тҿрле тҿслҽр белҽн оформить итҥ эстетик талҽплҽргҽ 

җавап бирергҽ тиеш. Мҽгълҥмати стендларга А4 форматы “кесҽлҽре” урнаштырылырга 

мҿмкин, анда информацион кҽгазь битлҽре салына. 

2. Ачык тыңлауларда яки җҽмҽгать карап тикшерҥлҽрендҽ каралырга тиеш булган 

проект экспозициясен уздыру мҽйданчыгы, шулай ук проект экспозициясенҽ 



килҥчелҽргҽ консультация бирҥ вакыты килешҥ буенча кҥмҽк тыңлауларны яки 

җҽмҽгать тикшерҥлҽрен уздыру турында белдерҥгҽ кертелҽ. 

Экспозиция эше вакытында килҥчелҽр ҿчен консультациялҽр, проект турында 

басма мҽгълҥмати материаллар тарату оештырыла. Экспозициягҽ килҥчелҽр 

тикшерелҥче проектка, сорауга экспозициягҽ килҥчелҽрне исҽпкҽ алу һҽм тҽкъдимнҽр, 

замечаниелҽр язу ҿчен билгелҽнгҽн тиешле кенҽгҽгҽ (журналга) ҥз тҽкъдимнҽрен, 

замечаниелҽрен язма тҿрдҽ кертергҽ хокуклы. 

Проект экспозициясендҽ тапшырыла: 

-проект; 

-проектка аңлатма язу; 

-Россия Федерациясенең норматив-хокукый актлары, Татарстан 

Республикасының законнары һҽм башка норматив хокукый актларына ярашлы алынган 

документациянең килештерҥ кҥчермҽлҽре; 

- массакҥлҽм мҽгълҥмат чарасы чыгуга караган мҽгълҥмат белҽн проект буенча 

кҥмҽк тыңлауларны яки җҽмҽгать тикшерҥлҽрен уздыру турында информацион белдерҥ 

публикациясе кҥчермҽсе;  

- гражданнарга тикшерелҥче проект буенча мҽгълҥмат бирҥ максатында, ҽгҽр 

мондый материаллар проектны ҽзерлҽҥне (эшлҽҥне) оештыручы тарафыннан 

тапшырылса, башка мҽгълҥмати һҽм демонстрацион материаллар. 

3бҥлек. АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫ ҼЗЕРЛҼҤ ҺҼМ УЗДЫРУ 

7 статья. Ачык тыңлауларны ҽзерлҽҥ һҽм уздыруны оештыру 

Ачык тыңлаулар Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ яшҽҥчелҽр ҿчен уңайлы 

вакытта (кҥмҽк тыңлауларны ял кҿннҽрендҽ 11.00 сҽгатьтҽн 18.00 сҽгатькҽ кадҽр, 

яки эш кҿннҽрендҽ 17 сҽгатьтҽн башлап 22 сҽгатьтҽн соңламыйча тҽмамлап, 

ҥткҽрергҽ киңҽш ителҽ). 

2. Ачык тыңлаулар ҥткҽрҥне билгелҽҥ турында карар кабул иткҽн җирле 

ҥзидарҽ органы Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ 

авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге вҽкалҽтле органы депутатлары, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль 

берҽмлеге башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре, иҗтимагый оешмалар, 

гражданнарның иҗтимагый тҿркеме вҽкиллҽре арасыннан 5 кешедҽн ким 

булмаган санда оештыру комитеты формалаштыра. Оештыру комитеты, 

формалашканнан соң ҿч кҿннҽн дҽ соң булмаган срокта, ҥз составыннан рҽис, 



рҽис урынбасарын һҽм секретарь сайлый. Оештыру комитеты, утырышта аның 

ҽгъзаларының яртысыннан кҥбрҽге катнашса, карарлар кабул итҽргҽ хокуклы. 

Оештыру комитеты ачык тыңлаулар уздырыла торган бинага, анда 

катнашырга телҽҥчелҽрнең тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

Ачык тыңлаулар уздыру кҿнендҽ оештыру комитеты кҥмҽк тыңлауларда 

катнашучыларны теркҽҥне оештыра. 

3. Кҥмҽк тыңлауларда оештыру комитеты рҽисе рҽислек итҽ. Рҽислек итҥче 

кҥмҽк тыңлауларны ача, кҥмҽк тыңлауларның соравын (сорауларын), 

тыңлауларны уздыру тҽртибе буенча тҽкъдимнҽрне игълан итҽ, ҥзе, секретарь һҽм 

экспертлар белҽн таныштыра, тыңлауларны уздыру инициаторларын кҥрсҽтҽ. 

Оештыру комитеты секретаре ачык тыңлаулар беркетмҽсен алып бара. 

4. Рҽислек итҥче тикшерҥ уздырылган мҽсьҽлҽ буенча сорауны игълан итҽ, 

һҽм ачык тыңлауларны уздыру инициаторлары вҽкалҽт биргҽн затка, 

экспертларга, шулай ук чыгыш ясарга хокуклары булган ачык тыңлауда 

катнашучыларга бирҽ. Чыгышларның чираты оештыру комитеты тарафыннан 

теркҽлгҽн заявкалар бирҥ чираты белҽн билгелҽнҽ. 

5. Тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн экспертлар да, ҥзлҽренең 

рекомендациялҽрен кире алырга һҽм (яки) башка кҥмҽк тыңлауларда 

катнашучылар алга чыгарган тҽкъдимнҽргҽ кушылырга хокуклы. 

Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча, ачык тыңлауларга чыгарылган җирле 

ҽһҽмияттҽге сорауны (сорауларны) хҽл итҥ уңаеннан тҽкъдимнҽр һҽм 

рекомендациялҽрнең бердҽм исемлеге (ачык тыңлауларда катнашучылар кире 

каккан тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽрдҽн тыш) тҿзелҽ. 

6. Рҽислек итҥче, ахыргы тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽр белҽн 

документны тҿзегҽннҽн соң, җирле ҽһҽмияттҽге  сорауны (сорауларны) хҽл 

итҥнең ахыргы вариантын тавыш бирҥгҽ куя. Ачык тыңлауларда карарлар ачык 

тавыш бирҥ юлы белҽн теркҽлгҽн тыңлауларда катнашучыларның кҥпчелек 

тавышы белҽн кабул ителҽ. 

Тыңлауларда катнашучы һҽрбер кеше бер тавышка ия, ул аны тҽкъдим 

ителгҽн җирле ҽһҽмияттҽге сорауны хҽл итҥгҽ ризалык белдереп, каршы булып 

бирҽ һҽм тавыш  бирми кала (воздерживается). Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре 

беркетмҽдҽ теркҽлҽ. Беркетмҽгҽ ачык тыңлауларның рҽисе һҽм секретаре кул куя. 

7. Кҥмҽк тыңлауларның беркетмҽсе нигезендҽ, кҥмҽк тыңлауларны 

уздырган кҿннҽн соң эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнгҽн ҿч кҿнлек срокта, ачык 

тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре (6 санлы кушымта) ясала, анда тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: 



1) кҥмҽк тыңлауларга чыгарылган сорау (сораулар); 

2) кҥмҽк тыңлауларны уздыру инициаторы; 

3) ачык тыңлауларны билгелҽҥ турында хокукый актның датасы, номеры 

һҽм исеме һҽм аны бастыру (халыкка игълан итҥ) датасы; 

4) кҥмҽк тыңлауларны уздыру датасы, вакыты һҽм урыны; 

5) ачык тыңлауларны ҥткҽргҽн оештыру комитеты; 

6) кҥмҽк тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн чыгыш ясауга хокук 

алган катнашучылар турында мҽгълҥмат; 

7) ачык тыңлауларга чыгарылган җирле ҽһҽмияттҽге сорауны (сорауларны) 

хҽл итҥ буенча тҽкъдимнҽрнең һҽм рекомендациялҽрнең, ачык тыңлауларда 

катнашучылар кире алган тҽкъдимнҽрдҽн һҽм рекомендациялҽрдҽн тыш, бердҽм 

исемлеге. 

8) җирле ҽһҽмияттҽге сорауны хҽл итҥнең ахыргы варианты; 

9) ачык тыңлауларда катнашучыларның тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре. 

9. Кҥмҽк тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында нҽтиҗҽ ачык тыңлауларга 

чыгарылган сораулар буенча карарлар кабул итҥ ҿчен җаваплы җирле ҥзидарҽ 

органы тарафыннан мҽҗбҥри каралырга тиеш. Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре мҽҗбҥри 

тҽртиптҽ кҥмҽк тыңлаулар инициаторларына, муниципаль берҽмлек халкына ачык 

тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында нҽтиҗҽне вҽкалҽтле җирле ҥзидарҽ органы 

караган кҿннҽн соң, эш кҿннҽре булып исҽплҽнгҽн 3 кҿнлек срокта бастыру 

(халыкка игълан итҥ) юлы белҽн җиткерелҽ. 

10. Ачык тыңлаулар турында нҽтиҗҽ, Россия Федерациясе закончалыгы 

белҽн билгелҽнгҽн очраклардан тыш, рекомендация характерында. 

4 бҥлек. МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕК УСТАВЫ ПРОЕКТЫ, 

УСТАВКА ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ ТУРЫНДА СОВЕТ КАРАРЫ 

ПРОЕКТЫ, ҖИРЛЕ БЮДЖЕТ ҺҼМ АНЫҢ ҤТҼЛЕШЕ ТУРЫНДА 

ОТЧЕТ ПРОЕКТЫ, МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКНЕ ҤЗГҼРТЕП КОРУ 

ТУРЫНДА СОРАУ, МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКЛҼР ГЕНЕРАЛЬ 

ПЛАННАРЫ ПРОЕКТЛАРЫ БУЕНЧА АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫ 

ОЕШТЫРУ ҺҼМ УЗДЫРУ ҤЗЕНЧҼЛЕКЛҼРЕ  

8 статья. Кҥмҽк тыңлауларда Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге 

Уставы проектын һҽм Уставка ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында Совет карары 

проектын тикшерҥ ҥзенчҽлеклҽре 



1. Ачык тыңлауларда Устав проекты һҽм Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 

кертҥ турында Совет карары проекты 2003 елның 6 октябреннҽн булган “Россия 

Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында”гы 

131 санлы Федераль законда һҽм Уставта каралган ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып 

карап тикшерелҽ. 

2. Устав проекты һҽм Советның Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ 

турында карары проекты Советның аны кабул итҥ турында сорауны карау кҿненҽ 

кадҽр, 30 кҿннҽн дҽ соңламыйча алдан рҽсми рҽвештҽ бастырылырга (халыкка 

җиткерелергҽ) тиеш. Бер ҥк вакытта ҽйтелгҽн проект буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ 

алу проекты, гражданнарның аны тикшерҥдҽ катнашу тҽртибе, шулай ук проект 

буенча кҥмҽк тыңлаулар билгелҽҥ турында Совет карары бастырыла. 

Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында Совет карары пректы 

буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу тҽртибен, һҽм аны тикшерҥдҽ гражданнар 

катнашуы тҽртибен рҽсми бастыру (халыкка игълан итҥ), Уставка аны ҽлеге 

норматив хокукый актларга тҽңгҽл китерҥ максатында Россия Федерациясе 

Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы Конституциясе, 

Татарстан Республикасы законнары нигезлҽмҽлҽрен тҿгҽл кҥчерҥ формасында 

ҥзгҽрешлҽр керткҽн очракта талҽп ителми. 

3. Устав проекты яки Совет карары проекты буенча кҥмҽк тыңлаулар 

Уставта билгелҽнгҽн срокларда уздырыла, ҽмма ҽйтелгҽн проектларны 

бастырганнан соң 10 кҿннҽн иртҽ тҥгел. 

4. Устав проекты яки муниципаль берҽмлек Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында Совет карары проекты буенча ачык тыңлаулар уздыруда 

вҽкалҽтле орган булып оештыру комитеты тора. 

9 статья. Ачык тыңлауларда җирле бюджет проектын һҽм аның 

ҥтҽлеше буенча отчетны тикшерҥ ҥзенчҽлеклҽре 

1. Җирле бюджет проекты һҽм аның ҥтҽлеше турында еллык отчет Россия 

Федерациясе Бюджет кодексында, башка федераль законнарда, Уставта, 

“Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлегендҽ бюджет процессы турында” нигезлҽмҽдҽ каралган 

ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, ачык тыңлауларда тикшерелҽ. 

2. Җирле бюджет проекты һҽм җирле бюджет ҥтҽлеше турында отчет 

буенча кҥмҽк тыңлауларны уздыруны гамҽлгҽ ашыручы орган булып оештыру 

комитеты тора. 



Җирле бюджет проекты һҽм җирле бюджет ҥтҽлеше турында отчет буенча 

ачык тыңлаулар билгелҽҥ турында карар кабул итҥче орган булып вҽкалҽтле 

муниципаль берҽмлек органы тора. 

3. Җирле бюджет проекты һҽм җирле бюджет ҥтҽлеше турында отчет 

буенча ачык тыңлаулар билгелҽҥ турында карарлар, алар кабул ителгҽннҽн соң 10 

кҿн срокта бастырылып чыгарылырга тиеш. 

4. Җирле бюджет проекты, җирле бюджет ҥтҽлеше турында отчет буенча 

кҥмҽк тыңлаулар җирле бюджет проекты (җирле бюджет ҥтҽлеше турында отчет) 

басылып чыкканнан соң, 15 календарь кҿннҽн иртҽрҽк уздырылмый. 

10 статья. Муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисади ҥсеш 

стратегиясе проектын карап тикшерҥ ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисади ҥсеш стратегиясе 

проектларына кагылган сораулар ачык тыңлауларга 2003 елның 6 октябреннҽн 

булган “Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы Федераль законда, 2014 елның 28 июненнҽн булган 

“Россия Федерациясендҽ стратегик планлаштыру турында”гы 172 санлы  

Федераль законда каралган ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып чыгарыла. 

11 статья. Ачык тыңлауларда муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору 

турында сорауны карап тикшерҥ ҥзенчҽлеклҽре 

1. Муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору соравы буенча кҥмҽк тыңлаулар 

2003 елның 6 октябреннҽн булган “Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне 

оештыруның гомуми принциплары турында”гы 131 санлы Федераль законның 13 

статьясында каралган очракларда, ҽлеге Федераль законның 13 статьясы 5 

ҿлешеннҽн тыш, уздырыла. 

2. Муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору турында сорау буенча ачык 

тыңлаулар уздыру буенча вҽкалҽтле орган булып оештыру комитеты тора. 

12 статья. Муниципаль берҽмлеклҽрне территориаль планлаштыру 

документлары проектлары буенча сорауларны  җҽмҽгать тикшерҥлҽрендҽ, 

ачык тыңлауларда карап тикшерҥ ҥзенчҽлеклҽре 

Расланган документларның берсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥне кҥздҽ тоткан 

генераль планнар проектларына, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре 

проектларына, территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проектларына, 

территориялҽрне планировкалау проектларына, территориялҽрне межалау 

проектларына, территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проектларына, җир 

участогын яки капиталь тҿзелеш объектын шартлы рҽвештҽ файдалану рҿхсҽт 



ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт турында карар проектларына, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең 

чикле параметрларыннан тайпылуга рҿхсҽт бирҥ турында карарлар проектларына, 

капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ, Россия Федерациясе шҽһҽр 

тҿзелеше кодексында билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽрне исҽпкҽ алып, расланган 

җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре булмаганда, бер тҿрдҽге рҿхсҽт 

ителгҽн җир участокларын һҽм капиталь тҿзелеш объектларын икенче тҿргҽ 

ҥзгҽртҥ сораулары шулай ук җҽмҽгать карап тикшерҥлҽренҽ чыгарылырга 

мҿмкин. 

Җирлеклҽрнең генераль планнары, шҽһҽр округларының генераль планнары 

проектлары буенча җҽмҽгать карап тикшерҥлҽре, ачык тыңлауларны оештыру һҽм 

уздыру ҥзенчҽлеклҽре Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 28 

статьясында китерелгҽн. 

Җирлеклҽрнең генераль планнары, шҽһҽр округларының генераль планнары 

проектлары һҽм җирлеклҽр генераль планнарына, шҽһҽр округлары генераль 

планнарына ҥзгҽрешлҽр кертҥне кҥздҽ тоткан җҽмҽгать карап тикшерҥлҽре һҽм 

ачык тыңлаулар (алга таба – җҽмҽгать тыңлаулары яки кҥмҽк тыңлаулар) 

муниципаль берҽмлекнең һҽр торак пунктында уздырыла. 

Җҽмҽгать карап тикшерҥлҽрен яки ачык тыңлаулар ҥткҽргҽндҽ, анда 

катнашу ҿчен җҽмҽгать тикшерҥлҽрендҽ һҽм кҥмҽк тыңлауларда катнашучыларны 

тигез мҿмкинлеклҽр белҽн тҽэмин итҥ максатында, торак пункт территориясе 

ҿлешлҽргҽ бҥленергҽ мҿмкин. 

Җҽмҽгать карап тикшерҥлҽрен яки кҥмҽк тыңлауларны уздыру турында 

муниципаль берҽмлектҽ яшҽҥчелҽргҽ игълан итҥ мизгеленнҽн башлап җҽмҽгать 

тикшереп карауларын һҽм ачык тыңлауларны уздыру нҽтиҗҽлҽре турында игълан 

басылганга кадҽр срок муниципаль берҽмлек уставында һҽм (яки) муниципаль 

берҽмлекнең вҽкалҽтле органы норматив хокукый актында билгелҽнҽ һҽм бер 

айдан ким һҽм ҿч айдан артык булырга тиеш тҥгел. 

Җирле хакимият башлыгы иҗтимагый тикшерҥлҽр яки ачык тыңлаулар 

нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге карарны кабул итҽ 

1) генераль план проекты белҽн килешҥ һҽм аны муниципаль берҽмлекнең 

вҽкалҽтле органына җибҽрҥ турында; 

2) генераль план проектын кире кагу һҽм аны эшлҽп тҽмамлау ҿчен кире 

җибҽрҥ турында. 

13 статья. Ачык сервитутларны билгелҽҥ буенча кҥмҽк тыңлаулар 

уздыру ҥзенчҽлеклҽре  



1.Ачык сервитутларны билгелҽҥ буенча кҥмҽк тыңлауларда катнашу 

хокукына тыңлауларны уздыру кҿненҽ 18 яше тулган, ачык сервитут билгелҽҥ 

аның территориясендҽ кҥздҽ тотылган Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ даими 

яки кҥпчелек вакытын яшҽҥче һҽр гражданин ия. 

Гражданнарның кҥмҽк тыңлауларда катнашуы ирекле нигездҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Ачык тыңлауларда Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге территориясендҽ урнашкан 

җҽмҽгать берлҽшмҽлҽре, барлык милек формасындагы коммерцияле һҽм 

коммерцияле булмаган оешмалар катнаша ала. 

2. Кҥмҽк тыңлаулар вҽкалҽтле орган яки 13 статьяның 1 пунктында ҽйтелгҽн 

физик һҽм юридик затлар инициативасы буенча уздырыла. 

Ачык тыңлауларны уздыру буенча вҽкалҽтле орган булып оештыру 

комитеты тора. 

3. Вҽкалҽтле орган кҥмҽк тыңлауларны уздыру турында карар кабул ителгҽн 

кҿннҽн соң 7 эш кҿне дҽвамында Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге муниципаль актларын 

бастыру ҿчен билгелҽнгҽн рҽсми массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында аларны 

уздыру турында белдерҥ бастыра. 

Иҗтимагый тыңлауларны ачу алдыннан анда катнашучыларны мҽҗбҥри 

теркҽҥ уздырыла: 

юридик зат ҿчен - юридик затны дҽҥлҽти теркҽҥ мҽгълҥматларының тулы 

исемлеге; 

шҽхси эшмҽкҽр ҿчен – фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме һҽм гражданинны 

шҽхси эшмҽкҽр сыйфатында дҽҥлҽти теркҽҥ мҽгълҥматлары. 

физик зат ҿчен – фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме, туган елы, яшҽҥ урыны 

адресы. 

4. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽсе беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ, анда аларны 

уздыру датасы, катнашучылар һҽм анда булучылар саны, ачык тыңлаулар 

рҽисенең, секретаренең фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме, чыгышларның 

эчтҽлеге, тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре һҽм кабул ителгҽн карарлар кҥрсҽтелҽ. 



Беркетмҽ ике нҿсхҽдҽ тҿзелҽ һҽм аларга кҥмҽк тыңлаулар рҽисе һҽм 

секретаре тарафыннан кул куела. Беркетмҽгҽ ачык тыңлауларда катнашучылар 

исемлеге теркҽлҽ. 

5. Алда торган ачык сервитут раслау турындагы кҥмҽк тыңлаулар 

нҽтиҗҽлҽре вҽкалҽтле орган тарафыннан тикшереп карала һҽм ачык сервитут 

билгелҽҥ ҿчен мҿһим булган документларга теркҽп куела. 

Ачык сервитутларны билгелҽҥ буенча кҥмҽк тыңлаулар беркетмҽлҽрен 

саклау срогы – ҿч ел. Ачык сервитутларны билгелҽҥ буенча кҥмҽк тыңлаулар 

беркетмҽлҽрен саклауда җаваплы зат булып вҽкалҽтле орган җитҽкчесе тора. 

 

14 статья. Ачык тыңлауларда җылылык белҽн тҽэмин итҥ схемасын 

карап тикшерҥ ҥзенчҽлеклҽре 

1.Җылылык белҽн тҽэмин итҥ схемасы проекты буенча кҥмҽк тыңлаулар Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2012 елның 22 февраленнҽн булган “Җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ схемаларына, аларны эшлҽҥ һҽм раслау тҽртибенҽ талҽплҽр турында”гы 

154 санлы нигезлҽмҽсендҽ каралган ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып уздырыла.  

 

 

 

Кушымта № 1 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

Ташкичҥ авыл җирлеге муниципаль берҽмлегендҽ ачык 

тыңлауларны оештыру һҽм уздыру тҽртибе турында 

Нигезлҽмҽгҽ  

 

Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы “Ташкичҥ авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлеге 

Советы 

 

АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫ БИЛГЕЛҼҤ ТУРЫНДА ГАРИЗА 

 

______ кешедҽн торган инициатив тҿркем, исемлек теркҽлҽ, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль 

берҽмлеге халкы инициативасы буенча 

___________________________________________________________________________со

равы буенча ачык тыңлаулар уздырырга тҽкъдим итҽ. 

Ачык тыңлауларны уздыру мҿһимлеген дҽлиллҽҥ: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

 

Теркҽлгҽн документлар (фактта тапшырылган  документлар кҥрсҽтелҽ): 

1) муниципаль хокукый акт проекты (кертелгҽн очракта); 

2) аңлатма язу (пояснительная записка); 

3) финанс-икътисади яктан дҽлиллҽҥ (аны гамҽлгҽ ашыру ҿстҽмҽ матди һҽм башка 

чыгымнар талҽп иткҽн муниципаль-хокукый актны керткҽн очракта); 

4) гражданнарның инициатив тҿркеме исемлеге; 

5) гражданнарның инициатив тҿркемен булдыру турында карар кабул ителгҽн 

җыелыш беркетмҽсе; 

6) теркҽлгҽн хат. 

 

Гражданнарның инициатив тҿркеменең вҽкалҽтле вҽкиле     ______________     

______________ 

                                                                (имза)               (Ф.И.Ҽ.) 

 

Гражданнарның инициатив тҿркеме секретаре    ____________      ______________ 

                                                        (имза)               (Ф.И.Ҽ.) 



Кушымта № 2 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ 

ачык тыңлауларны оештыру һҽм уздыру тҽртибе 

турында Нигезлҽмҽгҽ  

 

Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы “Ташкичҥ авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлеге 

Советы 

 

ИНИЦИАТИВ ТҾРКЕМ ҼГЪЗАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 

№ 

т/б 

Фамилиясе, исеме, 

ҽтисенең исеме һҽм 

туган елы (18 яшь 

булганда – туган кҿне 

һҽм ае) 

Яшҽҥ урыны 

адресы   

Паспорт 

мҽгълҥматы, 

шҽхесне раслаучы 

документның 

сериясе, номеры, 

кем тарафыннан 

һҽм кайчан 

бирелгҽн) 

Шҽхси имза 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Гражданнарның инициатив тҿркеме вҽкалҽтле вҽкиле                                                          

_____________(имза)                  _____________(Ф.И.Ҽ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Кушымта № 3 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ 

ачык тыңлауларны оештыру һҽм уздыру тҽртибе 

турында Нигезлҽмҽгҽ  

 

АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫҢ ИМЗА КҼГАЗЕ 
«_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________» 

соравы буенча 

 

Без, тҥбҽндҽ имза куючылар, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге халкы инициативасы белҽн тҥбҽндҽге 

сорау буенча ачык тыңлаулар уздыруны хуплыйбыз: 

«_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________» 

 

№  

т/б 

Фамилиясе,  

исеме, 

ҽтисенең 

исеме  

Туган елы, 18 

яше тулучының 

ҿстҽмҽ рҽвештҽ 

туган кҿне һҽм 

ае 

Яшҽҥ урыны 

адресы  

 

Гражданинның 

паспортының яки 

паспортын 

алыштыручы 

документының 

сериясе һҽм 

номеры  

 Шҽхси 

имзасы 

      

      

      

      

 

Имза кҽгазен раслыйм: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(имзаларны җыйган затның фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме, гражданинның паспортының яки аны алыштыручы 

документының сериясе, номеры һҽм документны тапшыру датасы, аны тапшырган органның исемен яки кодын кҥрсҽтеп, 

яшҽҥ урыны адресы, аның имзасы һҽм кул кую датасы). 

 

Гражданнарның инициатив тҿркеменең вҽкалҽтле вҽкиле     ______________     

______________ 

                                                           (имза)                 (Ф.И.Ҽ.) 



Кушымта № 4 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ 

ачык тыңлауларны оештыру һҽм уздыру тҽртибе 

турында Нигезлҽмҽгҽ  

 

 

АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫҢ ИМЗА КҼГАЗЬЛҼРЕН ТИКШЕРҤ 

БЕРКЕТМҼСЕ 

 

 

«_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________» 

соравы буенча. 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлеге Советына тапшырылган, ачык тыңлаулар уздыру 

инициативасын хуплаган гражданнар имзаларының саны 

______________________________________________. 

 

Тикшерелгҽн затлар имзалары ___________, шулардан: 

________________ яраксыз дип табылды, тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр буенча: 

_____________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________. 

 

Яраксыз имзалар саны  _______________________________. 

 

Советка фактта тапшырылган имзалардан дҿрес имзалар саны ______________ 

тҽшкил итҽ. 

 

Эшче тҿркем җитҽкчесе            ________________            ___________  

                                                                        (имза)                        (Ф.И.Ҽ.) 

Эшче тҿркем ҽгъзалары     _____________________      __________________ 

                                                        (имза)                                (Ф.И.Ҽ.) 

                                              _______________                            _____________ 

                                                      (имза)                                       (Ф.И.Ҽ.) 

    _________________________ 

                 (дата, вакыт) 

 

Гражданнарның инициатив тҿркеменең вҽкалҽтле вҽкиле                                                                         

(имза) _________                (Ф.И.Ҽ.)________________ 

 

Гражданнарның  инициатив тҿркеме секретаре   (имза) _______                

(Ф.И.Ҽ.)_________ 



Кушымта № 5 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

“Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ 

ачык тыңлауларны оештыру һҽм уздыру тҽртибе 

турында Нигезлҽмҽгҽ  

 

АЧЫК ТЫҢЛАУЛАР БЕРКЕТМҼСЕ 

 

   «____» _________ 20__ ел.                                                                  № _____ 

 

___________ш. 

 

 _________________________________________________________________ 

инициативасы буенча кҥмҽк тыңлаулар билгелҽнде 

_________________________________________________ число, ай, ел ____________ № 

_____ 
(муниципаль хокукый  акт) 

___________________________________________________________________________ 
         (муниципаль хокукый актның исеме) 

Басылды (халыкка игълан 

ителде):___________________________________________________ 

__________________________________________________________________адресы 

буенча уздырылды. 

______________________________________________________________________ 
                                                                                                   (уздыру датасы) 

 

Оештыру 

комитеты:___________________________________________________________ 

 

Катнаштылар: _______________________________________________________ 

 

Рҽислек итҥче: ________________________________________________ 

 

Секретарь: ____________________________________________________________ 

 

Экспертлар: ____________________________________________________________ 

 

Ачык тыңлауларда катнашучылар: (теркҽлгҽн катнашучылар саны) 

_____________________________________________________________________ 

Ачык тыңлауларда чыгыш ясаучы катнашучылар: 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.Ҽ.) 

 

Тыңладылар: 

1._____________________________________________________________________ 
(Ф.И.Ҽ.) 



2. _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.Ҽ.) 

3. _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.Ҽ.) 

Телдҽн һҽм язма формада кертелгҽн рекомендациялҽр һҽм тҽкъдимнҽр саны 

_____________________, шул исҽптҽн: 

 

№  

т/б 

Рекомендациялҽр һҽм тҽкъдимнҽр  Чыгыш ясаучы 

   

   

   

   

 

Ачык тыңлауларда рҽислек итҥче                    _____________    _______________________ 
                                                                                      (имза)                      (Ф.И.Ҽ) 
 

 

Ачык тыңлауларның секретаре______________________      _______________________ 
                                                                    (имза)                                       (Ф.И.Ҽ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



Кушымта № 6 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы “Ташкичҥ авыл җирлеге” муниципаль 

берҽмлегендҽ ачык тыңлауларны оештыру һҽм 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ  

 

 

 

 

         

 

КҤМҼК ТЫҢЛАУЛАР НҼТИҖҼЛҼРЕНЕҢ ЙОМГАК ҾЛЕШЕ 

 

“__” ___________20__ел 

 

_____________________________________ инициативасы буенча ачык 

тыңлаулар 

__________________________________________________________________билгел

ҽнде 
                         (муниципаль хокукый акт) 

числодан _____№ _____ 

____________________________________________________________ 
         (муниципаль хокукый актның исеме) 

Бастырылды (халыкка игълан ителде):__________________________________  

___________________________________  _______________________________ 

                                                             адресы буенча ҥткҽрелде                                  
(ҥткҽрҥ датасы) 

 

Ачык тыңлауларга чыгарылган сорау (сораулар)_______________________________ 

Ачык тыңлауларны уздыру инициаторы _______________________________________ 

Ачык тыңлауларны уздыру датасы, вакыты һҽм 

урыны______________________________ 

Ачык тыңлауларны уздырган оештыру 

комитеты_____________________________________ 
 

Ачык тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн чыгыш ясауга хокук алганнар 

турында мҽгълҥмат 

________________________________________________________ 

 

Кҥмҽк тыңлауларга чыгарылган җирле ҽһҽмияттҽге сорауны хҽл итҥ буенча бердҽм 

тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽр исемлеге: 

Карап тикшерҥгҽ чыгарылган 

сораулар  
Экспертлар һҽм 

катнашучылар 

тҽкъдимнҽре һҽм 

рекомендациялҽре   

Тҽкъдимнҽр һҽм 

рекомендацилҽр 

(кертелде, хупланды)   

Искҽрмҽлҽр 

№ 

т/б 

Сорау формулировкасы 

яки проект исеме  

№ 

т/б 

Тҽкъдимнең тексты Экспертның, 

катнашучының   

 



Ф.И.Ҽ. 

1    1.1    

  1.2    

2    2.1    

  2.2    

3  3.1    

  3.2    

 

 

Җирле ҽһҽмияттҽге сорауны хҽл итҥнең соңгы варианты: 

____________________________ 

 

Ачык тыңлауларда катнашучыларның тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре:  

 

                                                   риза _____________________ (кеше) 

                                                   каршы_________________ (кеше) 

                                                   тавыш бирми калдылар___________ (кеше) 

 

 

Оештыру комитеты рҽисе                     _____________________________ 

 

Оештыру комитеты секретаре               ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

               


