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Татарстан Республикасы 

Апас муниципаль районы “Чирмешҽн авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлегендҽ  халык тыңлаулары (җҽмҽгатьчелек фикер 

алышулары) оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында Нигезлҽмҽ хакында 

 

 

 

Россия Федерациясе Конституциясе,  Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше 

кодексы, “Россия Федерациясендҽ  җирле ҥзидарҽлҽр оештыруның гомуми  

принциплары турында”  2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 

һҽм Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы   “Чирмешҽн авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлеге Уставы нигезендҽ Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы  Чирмешҽн авыл җирлеге Советы карар итте: 

 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы   “Чирмешҽн авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ халык тыңлаулары (җҽмҽгатьчелек фикер 

алышулары) оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында Нигезлҽмҽне расларга. 

 

2. 2015 елның 10 ноябрендҽге “Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Чирмешҽн авыл җирлегендҽ халык тыңлаулары оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе 

турында Нигезлҽмҽне раслау хакында” карарны ҥз көчен югалткан дип танырга. 

 

     3. Ҽлеге карарны муниципаль берҽмлекнең Уставында билгелҽнгҽн тҽртип 

буенча бастырып чыгарырга.  

 

4. Карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны  җирлек Башлыгына йөклҽргҽ.  

 

 

 

 

Башлык 

 

 

 

 

 

 



 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

“ЧИРМЕШҼН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ” МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕНДҼ 

ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫ (ҖҼМҼГАТЬЧЕЛЕК ФИКЕР АЛЫШУЛАРНЫ) 

ОЕШТЫРУ ҺҼМ ҤТКҼРҤ ТҼРТИБЕ ТУРЫНДА  

НИГЕЗЛҼМҼ 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы   “Чирмешҽн авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлегендҽ халык тыңлаулары (җҽмҽгатьчелек фикер алышулары) 

оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турындагы ҽлеге нигезлҽмҽ Россия Федерациясе 

Конституциясе,  Россия Федерациясе шҽһҽр төзелеше кодексы, “Россия 

Федерациясендҽ  җирле ҥзидарҽлҽр оештыруның гомуми  принциплары турында”  

2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы   “Чирмешҽн авыл җирлеге” муниципаль 

берҽмлеге Уставы нигезендҽ төзелде.   

 

 

1 бҥлек.  ГОМУМИ  НИГЕЗЛҼР 

 

1 статья. Төп төшенчҽлҽр  

 

Ҽлеге нигезлҽмҽдҽ тҥбҽндҽге төп төшенчҽлҽр кулланыла:    

Халык тыңлаулары -   Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы   

“Чирмешҽн авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге (алга таба- муниципаль берҽмлек) 

халкының җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽргҽ кагылышлы муниципаль хокукый актлар 

проектлары буенча  халык фикер алышулар аша  җирле ҥзидарҽ органнары 

тарафыннан карарлар кабул итҥ процессында катнаша алу хокукларын тормышка 

ашыру формасы, шулай ук ҽлеге нигезлҽмҽдҽ,  федераль законнарда  билгелҽнгҽн 

сораулар буенча фикер алышулар да керҽ. 

 

Инициатив төркем- халык тыңлауларында катнашу хокукына ия булган 

Россия Федерациясе гражданнары төркеме яки гражданин; 

Җҽмҽгатьчелек вҽкиле- халык тыңлауларында катнашучы, теге яки бу сорау 

буенча фикер алышуда катнашу хокукына ия физик зат, шул исҽптҽн юридик зат 

вҽкиле. Җҽмҽгатьчелек вҽкиленҽ халык тыңлауларында хезмҽт вазифасы көче белҽн 

карар кабул итҥче яки җирле ҥзидарҽ органы яки дҽҥлҽт власте вҽкиле  яки алар 

вазифасында тҥлҽҥле килешҥ нигезендҽ катнашучы затлар керми.  

Халык тыңлаулары катнашучылары- җирле ҥзидарҽ органнары һҽм аларның 

вҽкиллҽре, җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽре, халык тыңлаулары экспертлары, халык 

тыңлаулары ҥткҽрҥ буенча оргкомитет ҽгъзалары;  

Чыгыш ясарга хокуклы халык тыңлаулары катнашучылары-җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм аларның вҽкиллҽре, ҽлеге нигезлҽмҽнең 6 статьясына керҥче, 

оргкомитетка сораулар буенча чыгыш ясау өчен заявкалар керткҽн җҽмҽгатьчелек 

вҽкиллҽре;  

Оргкомитет- халык тыңлауларын ҽзерлҽҥ, ҥткҽрҥне ҥз өстенҽ алучы, 



муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ вазифаи затларыннан җыелган,  авыл 

җирлеге  Советы депутатларыннан төзелгҽн коллегалы орган; 

Җҽмҽгатьчелек фикер алышулар- иҗтимагый мөһим сорауларны чишҥдҽ 

халык фикерен җҽмҽгатьчелек контроленҽ алу максатыннан эшлҽнҽ. Шулай ук җирле 

ҥзидарҽ карары проекты һҽм оешмалар, кирҽкле карарга кагылучы гражданнар һҽм 

җҽмҽгатьчелек берлҽшмҽлҽре фикере.  

Халык тыңлаулары эксперты- халык тыңлаулары сораулары буенча махсус 

белеме һҽм аерым орган вҽкиле статусына ия зат. Эксперт язмача киңҽшлҽр бирҽ һҽм 

халык тыңлаулары сорауларына тҽкъдимнҽр кертҽ, фикер алышуларда дҽлиллҽр 

китерҽ.  

 

 

2 статья. Халык тыңлауларын ҥткҽрҥ максатлары 

 

Халык тыңлаулары тҥбҽндҽге максатлардан чыгып ҥткҽрелҽ: 

муниципаль берҽмлекнең ҽһҽмиятле, мҽҗбҥри рҽвештҽ халык катнашында 

халык тыңлауларына кертелҽ торган җирлек сораулары буенча муниципаль хокук 

актлары проектларын тикшерҥ;  

халык тыңлауларына кертелгҽн сораулар буенча  җҽмҽгатьчелек фикерен 

ачыклау һҽм исҽпкҽ алу;  

Халык тыңлауларын ҽзерлҽҥ, ҥткҽрҥ һҽм нҽтиҗҽлҽрен ачыклау экспертларның 

ачыклыгы, хҽбҽрдарлыгы, иреклелеге, бҽйсезлеге принциплары нигезендҽ гамҽлҽгҽ 

ашырыла.   

 

3 статья.             Халык тыңлауларына кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр.   

 

1. Халык тыңлаулары җирлекнең ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽре буенча ҥткҽрелҽ. 

Аларның нҽтиҗҽсе җирле ҥзидарҽ органнары өчен тҽкъдим итҥ характерында 

карала.  

2. Халык тыңлауларына мҽҗбҥри рҽвештҽ тҥбҽндҽгелҽр кертелҽ: 

    1) муниципаль берҽмлекнең Устав проекты (алга таба- Устав). Шулай ук 

Уставка өстҽлмҽлҽр һҽм ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында җирлек  Советы Карары 

проекты Россия Федерациясе Конституциясе, Федераль Законнар, (устав) 

конституциялҽр яки  Россия Федерациясе субъектлары Законнары 

нигезлҽмҽлҽрен төгҽл кҥрсҽтелеп Уставка шул норматив актларга туры китереп 

ҥзгҽрешлҽр керткҽн очрактан башка. 

       2) җирле бюджет һҽм аның ҥтҽлеше турында отчет проекты;  

3)  муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисади стратегиялҽр ҥсеше 

проекты; 

4) муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре,   Россия Федерациясе 

шҽһҽр төзелеше кодексы, “Россия Федерациясендҽ  җирле ҥзидарҽлҽр 

оештыруның гомуми  принциплары турында”  2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ 

номерлы Федераль законның 13 статьясы нигезендҽ халык ризалыгы алу халык 

җыеннарында тавыш бирҥ юлы белҽн тормышка ашырылу талҽп ителҥ 

очрагыннан башка;  



5)  генераль план проекты, җирдҽн файдалану һҽм төзелешлҽр кагыйдҽлҽр 

проекты, тирҽ- якны планлаштыру проекты, территорияне ызанлау проекты, 

территориялҽрне төзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проекты, шушы расланган  

документларның берсенҽ ҥзгҽртҥлҽр кертҥне кҥздҽ тоткан проект, шартлы 

рҽвештҽ рөхсҽт ителгҽн капиталь төзелеш объектын яки җир кишҽрлеген куллану 

өчен  рөхсҽт бирҥ турында карар проекты, рөхсҽт ителгҽн төзелештҽн читкҽ 

тайпылырга мөмкинлек биргҽн  карар проекты, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкциялҽҥ, куллануга рөхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеген яки  капиталь 

төзелеш объектларын җирдҽн файдалану һҽм төзелешнең расланган кагыйдҽлҽре 

булмаганда, башка төргҽ ҥзгҽртҥ мҽсьҽлҽлҽре. 

      6) ачык сервитутлар билгелҽҥ мҽсьҽлҽлҽре; 

      7) җылылык белҽн тҽэмин итҥ схемасы проекты; 

      8) федераль законнарда билгелҽнгҽн башка мҽсьҽлҽлҽр.   

 

3. Һҽр мҽсьҽлҽ буенча бөтен яклап тулы фикер алышуга комачауламый 

икҽн, берничҽ мҽсьҽлҽ буенча бер ҥк вакытта ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ рөхсҽт 

ителҽ. 

4. Халык тыңлауларын оештыру һҽм ҥткҽрҥ башка чарасы Россия 

Федерациясе законнары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, җирле бюджет акчалары 

хисабына финанслана 

  

4 статья. Халык тыңлаулары инициаторлары 

 

Халык тыңлаулары халык инициативасы буенча, җирлек Советы (алга таба- 

Совет), җирлек башлыгы (алга таба- Башлык) инициативасы буенча  Регламент 

нигезендҽ ҥткҽрелҽ.  

Халык тыңлаулары ҥткҽрҥ бунча халык инициативасы 18 яшькҽ җиткҽн 30 

кешедҽн дҽ ким булмаган гражданнар төркеменнҽн чыгарга  мөмкин. 

 

2 бҥлек. ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫНЫҢ БИЛГЕЛҼНЕШЕ 

 

5 статья. Халык тыңлауларының билгелҽнеше 

 

1. Халык яки Совет инициативасы буенча ҥткҽрелҽ торган халык тыңлаулары 

Совет карары белҽн билгелҽнҽ. 

Башлык инициативасы белҽн ҥткҽрелҽ торган халык тыңлаулары башлык 

тарафыннан билгелҽнҽ. 

Халык тыңлаулары Россия Федерациясе законнары белҽн җирле ҥзидарҽ 

органнары вҽкалҽтлҽренҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча ҥткҽрелҽ. 

2. Халык тыңлауларын ҥткҽрҥ турында халык инициативасын кҥрсҽтҥ өчен һҽм 

халык имзаларын җыю өчен 10 кешедҽн ким булмаган инициатив төркем 

формалаштырыла. 

 

2.1. Инициативалы төркем Советка тҥбҽндҽгелҽрне тҽкъдим итҽ: 

- гражданнарның инициатив төркеме вҽкиле тарафыннан 1 нче кушымтадагы 



форма нигезендҽ имза салынган, халык тыңлаулары мҽсьҽлҽсен кҥрсҽтеп, ачык 

тыңлаулар билгелҽҥ һҽм аларны ҥткҽрҥ кирҽклеген нигезлҽҥ турында гариза; 

-  муниципаль хокукый акт проекты (халык тыңлауларында карауга кертелгҽн 

очракта); 

- муниципаль хокукый акт кабул итҥ зарурлыгын ҥз эченҽ алган, аның 

максатлары һҽм төп нигезлҽмҽлҽре кҥрсҽтелгҽн аңлатма язуы (халык тыңлауларында 

карауга кертелгҽн очракта); 

- финанс- икътисади нигезлҽҥ (бу очракта халык  тыңлауларында муниципаль 

хокукый актны карау өчен кертелҽ, өстҽмҽ һҽм матди чыгымнар талҽп ителҽ); 

- 2 кушымтадагы форма нигезендҽ гражданнарның инициатив төркем исемлеге;  

- гражданнардан инициатив төркем төзҥ турында карар кабул ителгҽн җыелыш 

беркетмҽлҽре; 

     - инициатив төркем  вҽкалҽтле вҽкиле имзалаган,  инициатив төркем 

тарафыннан тҽкъдим ителгҽн документларның кҽгазь санын кҥрсҽтеп, бергҽ 

теркҽп җибҽрелҽ торган хат.  Шулай ук муниципаль хокукый акт проекты 

доклады (халык тыңлауларында карауга кертелгҽн очракта). 

Гариза һҽм беркетмҽлҽр инициатив төркем рҽисе (гражданнарның инициатив 

төркеме вҽкиле) һҽм сҽркатибе тарафыннан имзаланган булырга тиеш.   

2.2. Ҽлеге матдҽнең 2.1 бҥлегендҽ билгелҽнгҽн барлык документлар бер ҥк 

вакытта Советка тҽкъдим ителсҽ, гариза бирелгҽн санала.   

     2.3. Советка гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар кергҽн соң, 30 

көн эчендҽ инициатив төркем тарафыннан тыңлаулар  ҥткҽрҥ инициативасын 

хуплаучы  халыкның имзалары ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 кушымтасындагы форма 

нигезендҽ бирелергҽ тиеш. Муниципаль  берҽмлек халкының 18 яшьтҽн алып, 

кимендҽ 20 имзасы булырга тиеш.  

    Имзалар  Советка тыңлаулар  ҥткҽрҥ тҽкъдим ителгҽн инициатива турында 

гариза биргҽн көннҽн соң җыела ала.  Кулъязма рҽвешендҽ язылмаган яки  

карандаш белҽн язылган мҽгълҥматлар кертергҽ рөхсҽт ителми. Гражданнар 

турында тиешле мҽгълҥматлар һҽм аларны кертҥ даталарында кул кую кҽгазендҽге 

төзҽтҥлҽр гражданнар һҽм имзалар җыючылар тарафыннан билгелҽнергҽ тиеш. 

2.4. Совет  эш төркеме оештыра һҽм  кул кую кҽгазендҽ бирелгҽн  

мҽгълҥматларны, кул кую кҽгазен тҽкъдим иткҽн көннҽн соң, 10 көн эчендҽ 

тикшерҽ. 

Кул кую кҽгазьлҽрендҽ булган имзаларны һҽм мҽгълҥматларны тикшерҥ 

нҽтиҗҽлҽре буенча имза гамҽлдҽ яисҽ гамҽлдҽ тҥгел дип танылырга мөмкин. 

Ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ имзаның гамҽлдҽ булмавы билгелҽнмҽгҽн очракта, 

имза гамҽлдҽ булып санала. 

Кул кую яки язылышу кҽгазен җыю тҽртибен бозып җыелган имзалар гамҽлдҽ 

тҥгел дип таныла: 

1) имза җыю чорыннан тыш җыелган имзалар; 

2) 18 яше тулмаган муниципаль берҽмлек халкының имзалары; 

3)  гражданнарның имзаларын кул кую кҽгазенҽ ҥз кулың белҽн кертҥ датасын 

кҥрсҽтмҽгҽн имзалар; 

4) кул кую кҽгазенҽ кулъязма рҽвешендҽ язылмаган яки карандаш белҽн 

кертелгҽн имзалар; 



5) гражданнар һҽм имзалар җыючылар тарафыннан махсус билгелҽнмҽгҽн 

очракта граңдңаннар  турында мҽгълҥматка һҽм кул кую даталарына төзҽтҥлҽре 

керткҽн очракта; 

6) кул кую кҽгазендҽ барлык имзалар да, аның формасы ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 

кушымтасы талҽплҽренҽ туры килми. 

Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре кул кую битлҽрен тикшерҥ беркетмҽсе белҽн 

рҽсмилҽштерелҽ (4 кушымта). 

2.5. Советның чираттагы утырышында, 15 көнлек срокта кул кую кҽгазе кергҽн 

көннҽн соң, халык тыңлаулары билгелҽҥ турында Карар кабул ителҽ яки тҥбҽндҽге 

очракларда халык тыңлауларын билгелҽҥ турында гариза кире кагыла:  

1) ачык тыңлауларга чыгарыла торган мҽсьҽлҽлҽр, ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 нче 

матдҽсендҽ  каралган очраклардан тыш, җирле ҥзидарҽ органнары компетенциясенҽ 

керми; 

2) халык алдында тыңлаулар ҥткҽрҥ турында халык инициативасын кҥрсҽтҥ 

өчен тҽкъдим ителгҽн гамҽлдҽге имзалар саны җитҽрлек тҥгел; 

3) инициатива кҥрсҽтҥ тҽртибе ҥтҽлми; 

4) тикшерҥгҽ тҽкъдим ителгҽн муниципаль норматив хокукый акт проекты 

Россия Федерациясе  Конституциясе, федераль конституциячел  законнар, федераль 

законнар нигезлҽмҽлҽренҽ һҽм башка норматив хокукый актларга  туры килми, 

5) халык тыңлауларын ҥткҽрҥ датасыннан башлап, аларга шундый ук сорау 

чыгарылган, бер елдан да ким вакыт ҥткҽн. 

2.6. Халык тыңлауларын билгелҽҥ турында гаризаны кире кагу, бозуларны 

бетергҽн очракта ачык тыңлаулар билгелҽҥ өчен, инициативалы төркем тарафыннан 

документлар кабат кертҥ өчен киртҽ булып тормый. 

2.7. Халык тыңлауларын билгелҽҥ турындагы мҽсьҽлҽ Совет Регламенты 

нигезендҽ карала. 

2.8. Халык тыңлауларын билгелҽҥ турында гариза кире кагылган очракта, Совет 

эш көннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 5 көнлек срокта гражданнарның инициатив төркеме 

вҽкиле адресына язма мотивлаштырылган белдерҥ җибҽрҽ. 

3. Халык тыңлауларны билгелҽҥче Совет, Башлык, тыңлауларны ҥткҽрҥ вакыты 

һҽм урыны, оештыру комитеты составы, тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу тҽртибе һҽм халык 

алдында тыңлаулар вакытында чыгарыла торган муниципаль хокукый акт проекты 

турында фикер алышуда гражданнарның катнашу тҽртибе турындагы мҽгълҥматны ҥз 

эченҽ алган тиешле муниципаль актлар кабул итҽ 

Федераль законнар, Устав һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн башкача билгелҽнмҽгҽн 

очракта тыңлаулар ҥткҽрҥ датасы ачык тыңлаулар билгелҽҥ турында муниципаль 

хокукый акт кабул ителгҽн көннҽн 30 көн эчендҽ билгелҽнҽ. 

 

6 статья. Җҽмҽгать тыңлаулары турында мҽгълҥмат бирҥ. 

 

1. Муниципаль берҽмлек халкына халык тыңлауларын билгелҽҥ турында 

мҽгълҥмат массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында, рҽсми сайтта һҽм (яки) башка 

мҽгълҥмат системаларында, мҽгълҥмати стендта халык тыңлаулары ҥткҽрҥ көненҽ 

кадҽр (ҽгҽр башкасы Федераль закон, Устав, ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн каралмаган 

булса)  календарь көннҽрендҽ 10 көнлек вакыт өчендҽ халык тыңлауларын 



билгелҽҥ турында муниципаль хокукый актны (ҽгҽр дҽ  ул халык тыңлауларына 

кертелгҽн очракта)   бастырып чыгару юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

1.1. Халык тыңлауларының нҽтиҗҽлҽре массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында, 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы официаль сайтының җирлек 

бҥлегендҽ, башка мҽгълҥмат системалары һҽм мҽгълҥмат стендларында басылып 

чыга.  

Кулланучылар өчен мҽгълҥмат алу мөмкинлеген исҽпкҽ алып, мҽгълҥмати 

стендлар яхшы кҥренҽ торган урыннарда җиһазлана. 

Мҽгълҥмат стендларын урнаштыру мҽгълҥмат кулланучынысын  озак вакыт 

мҽҗбҥри җайсыз  позада тору зарурлыгына юл куймый торган эргономика талҽплҽренҽ 
туры китереп башкарылырга тиеш. 

    2. Мҽгълҥмат стендларын урнаштыру озак вакытлар мҽҗбҥри булмаган вакытта 

мҽгълҥмат кулланучыны табу зарурлыгына юл куймый торган эргономика 

талҽплҽренҽ туры китереп башкарылырга тиеш.  

  Мҽгълҥмати стендларны төслҽре бизҽҥ эстетик талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш. 

Мҽгълҥмати стендлар А4 форматындагы кесҽлҽргҽ мҽгълҥмати битлҽр 

урнаштырылып,  җиһазландырылырга мөмкин. 

3. Халык  тыңлауларында яки җҽмҽгать фикер алышуларында карала торган  

проект экспозициясе урнаштыру урыны, шулай ук  ҥткҽрҥ мҽйданы каралырга тиеш, 

шулай ук проект экспозициясенҽ килҥчелҽргҽ консультация бирҥ вакыты,  ачык 

тыңлаулар яки җҽмҽгать фикер алышуларын ҥткҽрҥ турындагы хҽбҽрдҽ кҥрсҽтелҽ. 

Экспозиция эшлҽгҽн чорда килҥчелҽр өчен консультациялҽрдҽ, проект турында 

басма мҽгълҥмат материалларын тарату оештырыла. Экспозициягҽ килҥчелҽр фикер 

алышына торган проектка карата ҥз тҽкъдимнҽрен, искҽрмҽлҽрен, экспозициягҽ 

килҥчелҽрне исҽпкҽ алу һҽм тҽкъдимнҽр, искҽрмҽлҽр язу өчен тиешле китапка 

(журналга) язмача рҽвештҽ кертергҽ хокуклы. 

Проект экспозициясенҽ тҥбҽндҽгелҽр тҽкъдим ителҽ: 

- проект;  

- проектка аңлатма язуы; 

- Россия Федерациясе законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый актлары нигезендҽ 

алынган документлар килешҥлҽренең кҥчермҽлҽре; 

- проект буенча халык  тыңлаулары яисҽ җҽмҽгать фикер алышуларын ҥткҽрҥ 

турында мҽгълҥматны  массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында кҥрсҽтеп, бастырып 

чыгарган кҥчермҽ; 

- фикер алышына торган проект буенча гражданнарга мҽгълҥмат бирҥ 

максатларында , мондый материаллар проектны оештыручы тарафыннан тҽкъдим 

ителгҽн очракта, мҽгълҥмати һҽм демонстрацион материаллар. 



 

3 бҥлек. ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫН ҼЗЕРЛҼҤ ҺҼМ ҤТКҼРҤ 

 

 7 статья. Халык тыңлауларын ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ 

 

1. Халык тыңлаулары муниципаль берҽмлек халкы өчен уңайлы вакытта 

ҥткҽрелҽ (тыңлауларны эш көне булмаган көннҽрдҽ 11.00 сҽгатьтҽн 18.00 сҽгатькҽ 

кадҽр яки эш көннҽрендҽ 17.00 сҽгатьтҽн 22.00 сҽгатьтҽн дҽ соңга калмыйча 

ҥткҽрергҽ киңҽш ителҽ) 

2. Халык тыңлауларын билгелҽҥ турында Карар кабул иткҽн җирле ҥзидарҽ 

органы оештыру комитетын (ҽгҽр ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ инициаторы булып 

гражданнарның инициатив төркеме чыгыш ясаса) Совет депутатлары, муниципаль 

берҽмлек башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре, иҗтимагый оешмалар, гражданнарның 

инициативалы төркеме вҽкиллҽре арасыннан, кимендҽ 5 кешедҽн формалаштыра. 

 Оештыру комитеты оешканнан соң, 3 көннҽн дҽ соңга калмыйча, беренче 

утырышта ҥз составыннан рҽисне, рҽис урынбасарын һҽм секретарен сайлый. 

Утырышта  оештыру комитетының яртысыннан артык ҽгъзасы катнашса, ул 

карар кабул итҽргҽ хокуклы. 

Оештыру комитеты тыңлауларда катнашырга телҽҥче тыңлаулар ҥткҽрелҽ 

торган бинага тоткарлыксыз керҥ мөмкинлеген тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

Оештыру комитеты тыңлауларда катнашырга телҽҥче тыңлаулар ҥткҽрелҽ 

торган бинага тоткарлыксыз керҥ мөмкинлеген тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

Халык тыңлауларын ҥткҽрҥ көнендҽ оештыру комитеты ачык тыңлауларда 

катнашучыларны теркҽҥне оештыра. 

3.  Ачык тыңлауларда рҽислек итҥче булып оештыру комитеты рҽисе тора. 

Рҽислек итҥче ачык тыңлауларны ача, халык тыңлаулары соравын 

(сорауларын), тыңлауларны ҥткҽрҥ тҽртибе буенча тҽкъдимнҽр игълан итҽ, ҥзен, 

секретарен һҽм экспертларын тҽкъдим итҽ, тыңлауларны ҥткҽрҥ инициаторларын 

кҥрсҽтҽ. Оештыру комитеты секретаре ачык тыңлаулар беркетмҽсен алып бара. 

4. Рҽислек итҥче фикер алышу ҥткҽрелҽ торган сорау турында игълан итҽ һҽм 

ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ инициаторлары тарафыннан вҽкалҽтле затка, экспертларга, 

шулай ук чыгыш ясарга хокукы булган ачык тыңлауларда катнашучыларга сҥз бирҽ. 

Чыгышлар оештыру комитеты тарафыннан теркҽлгҽн гаризалар бирҥ чираты белҽн 

билгелҽнҽ. 

5. Тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн экспертлар да, ҥз тҽкъдимнҽрен 

кире алырга яки башка катнашучыларның  тҽкъдимнҽренҽ кушылырга хокуклы. 

Фикер алышу йомгакларыннан , халык тыңлауларында катнашучылар тарафыннан 

чыгарылган тҽкъдимнҽрдҽн, җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне (мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥ 

буенча бердҽм исемлек төзелҽ.  

6. Рҽислек итҥче белҽн йомгаклау документын төзегҽннҽн соң  

тҽкъдимнҽр һҽм тҽкъдимнҽр белҽн катнашучыларны җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне 

(мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥнең йомгаклау вариантын тавышка куя. Ачык  тыңлауларда 

карарлар ачык тавыш бирҥ юлы белҽн тыңлауларда теркҽлгҽн катнашучылар 

саныннан кҥпчелек гади тавыш бирҥ белҽн кабул ителҽ. Тыңлауларда катнашкан 

һҽр кеше җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне тҽкъдим иткҽн карар өчен бер тавыш бирҽ, 



каршы яисҽ тавыш бирҥдҽн тыелып кала. Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре беркетмҽгҽ 

кертелҽ. Беркетмҽгҽ рҽислек итҥче һҽм ачык тыңлаулар секретаре имза сала. 

7. Ачык тыңлаулар беркетмҽсе нигезендҽ, ачык тыңлаулар уздырылган көннҽн 

соң, 3 эш көнендҽ  халык алдында тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында (№6 кушымта) 

бҽялҽмҽ төзелҽ, анда тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ:  

    1) халык тыңлауларына чыгарыла торган мҽсьҽлҽ (сораулар); 

         2) халык тыңлаулары ҥткҽрҥ инициаторы; 

          3) ачык  тыңлауларны  билгелҽҥ турында хокукый актның датасы, номеры һҽм 

исеме, шулай ук аны бастырып чыгару (халыкка игълан итҥ) датасы; 

         4) халык тыңлаулары ҥткҽрҥ датасы, вакыты һҽм урыны; 

5) ачык тыңлауларны уздыручы оештыру комитеты; 

          6) ачык тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн чыгыш ясау хокукына ия 

булучылар турында мҽгълҥмат; 

         7) халык тыңлауларында катнашучылар ҽйткҽн тҽкъдимнҽр һҽм 

рекомендациялҽрдҽн тыш, җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне (мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥ 

буенча тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽрнең бердҽм исемлеге; 

8) җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне хҽл итҥнең йомгаклау варианты; 

          9) халык тыңлауларында катнашучыларның тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре. 

8. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ оештыру комитеты рҽисе һҽм 

сҽркатибе тарафыннан имзалана һҽм ачык тыңлаулар уздырылган көннҽн алып 3 

көнлек эш вакытында  исҽплҽнгҽн срокта басылып чыгарга (халыкка хҽбҽр ителергҽ) 

тиеш. 

9. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ тыңлауларда чыгарылган 

мҽсьҽлҽлҽр буенча карар кабул итҥ өчен җаваплы җирле ҥзидарҽ органы тарафыннан 

мҽҗбҥри каралырга тиеш. Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре мҽҗбҥри рҽвештҽ җирле ҥзидарҽнең 

вҽкалҽтле органы тарафыннан ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽне 

караганнан соң, 3 көнлек срокта бастырып чыгару (халыкка игълан итҥ) юлы белҽн 

муниципаль берҽмлек халкына җиткерелҽ. 
10. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ Россия Федерациясе 

законнары белҽн билгелҽнгҽн очраклардан тыш тҽкъдим итҥ характерына ия. 

 

 

    4. МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕК УСТАВЫ  ПРОЕКТЫ, УСТАВКА 

ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ ТУРЫНДА СОВЕТ КАРАРЫ ПРОЕКТЫ, ҖИРЛЕ БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТЫ ҺҼМ АНЫҢ ҤТҼЛЕШЕ ТУРЫНДА ХИСАП, МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРҼМЛЕКНЕ ҤЗГҼРТЕП КОРУ МҼСЬҼЛҼЛҼРЕ, МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРҼМЛЕКЛҼРНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАННАРЫ ПРОЕКТЛАРЫ БУЕНЧА, АЧЫК 

ТЫҢЛАУЛАР ОЕШТЫРУ ҺҼМ ҤТКҼРҤ 

ҤЗЕНЧҼЛЕГЕ 

 

 

 

8 статья.  Муниципаль берҽмлек Уставы проектын һҽм уставка ҥзгҽрешлҽр 

кертҥ турында Совет карары проектын ачык тыңлауларда карау ҥзенчҽлеклҽре 



1. Устав проекты, Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында Совет 

карары проекты  “Россия Федерациясендҽ  җирле ҥзидарҽлҽр оештыруның гомуми  

принциплары турында”  2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законда  һҽм Уставта каралган ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алынып ачык тыңлауларда 

карала.   

2. Устав проекты,Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында Совет 

карары проекты Совет тарафыннан аны кабул итҥ турындагы мҽсьҽлҽ каралганчы 30 

көннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга (халыкка игълан 

ителергҽ) тиеш. Бер ҥк вакытта ҽлеге проект буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу тҽртибе, 

гражданнарның аның фикер алышуында катнашу тҽртибе, шулай ук проект буенча 

ачык тыңлаулар билгелҽҥ турында Совет карары басыла. 

Уставка өстҽлмҽлҽр һҽм ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында җирлек  Советы Карары 

проекты Россия Федерациясе Конституциясе, Федераль Законнар, (устав) 

конституциялҽр яки  Россия Федерациясе субъектлары Законнары нигезлҽмҽлҽрен 

төгҽл кҥрсҽтелеп Уставка шул норматив актларга туры китереп ҥзгҽрешлҽр керткҽн 

очракта проект буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу тҽртибен рҽсми рҽвештҽ бастырып 

чыгару талҽп ителми.  

3. Ачык тыңлаулар Устав проекты яки Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ 

турында Совет карары проекты буенча устав белҽн билгелҽнгҽн вакытта, ҽмма ҽлеге 

проектлар басылып чыкканнан соң, 10 көннҽн дҽ иртҽрҽк булмаган вакытта 

уздырыла. 

4. Устав проекты яки муниципаль хокукый акт Советының муниципаль 

берҽмлек Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында карары проекты буенча 

ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ буенча вҽкалҽтле орган булып, оештыру комитеты тора. 

 

9 статья. Ачык тыңлауларда җирле бюджет проектын һҽм аның ҥтҽлеше 

турындагы хисапны карау ҥзенчҽлеклҽре 

 

1. Ачык тыңлауларда җирле бюджет проекты һҽм аның ҥтҽлеше турында еллык 

хисап  Россия Федерациясе Бюджет кодексында, башка федераль законнарда, Уставта 

каралган ҥзенчҽлеклҽрне, муниципаль берҽмлектҽ бюджет процессы турындагы 

нигезлҽмҽлҽрне исҽпкҽ алып карала. 

2. Җирле бюджет проекты һҽм җирле бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап буенча 

ачык тыңлаулар ҥткҽрҥне гамҽлгҽ ашыручы орган булып, оештыру комитеты тора.  

Ачык тыңлауларны  билгелҽҥ турында Карар кабул итҥче орган булып, җирле 

бюджет проекты һҽм җирле бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап буенча муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы тора. 

3. Җирле бюджет проекты буенча ачык тыңлаулар билгелҽҥ турында карарлар, 

җирле бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап аларны кабул иткҽннҽн соң, 10 көн эчендҽ 

басылып чыгарга тиеш. 

4. Җирле бюджет проекты буенча ачык тыңлаулар, җирле бюджет ҥтҽлеше 

турындагы хисап, җирле бюджет проекты басылып чыкканнан соң, 15 календарь 

көннҽн дҽ иртҽрҽк ҥткҽрелми  

 

           10 статья. Ачык тыңлауларда муниципаль берҽмлекнең социаль-     



                      икътисади ҥсеш стратегиясе проектын карау ҥзенчҽлеклҽре 

 

Ачык тыңлауларга муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисади ҥсеш 

стратегиясе проектларына кагылышлы сораулар проекты  “Россия Федерациясендҽ  

җирле ҥзидарҽлҽр оештыруның гомуми  принциплары турында”  2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законда, “Россия Федерациясендҽ стратегик 

планлаштыру турында” 2014 елның 28 июнендҽге 172-ФЗ номерлы  Федераль законда 

каралган ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып кертелҽ. 

 

 11 статья. Ачык тыңлауларда муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору мҽсьҽлҽсен  

карау ҥзенчҽлеклҽре. 

 

1. Ачык тыңлауларда муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору мҽсьҽлҽсе 

“Россия Федерациясендҽ  җирле ҥзидарҽлҽр оештыруның гомуми  принциплары 

турында”  2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм ҽлеге 

Законның 13 статьясындагы 5 өлешеннҽн калган очракларда уздырыла. 

3. Ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ буенча вҽкалҽтле орган булып, муниципаль 

берҽмлекне ҥзгҽртеп кору турындагы мҽсьҽлҽсен оештыру комитеты тора. 

    

12 статья.Ачык тыңлауларда яисҽ җҽмҽгать фикер алышуларында муниципаль 

берҽмлеклҽрнең территориаль планлаштыру документлары проектлары буенча 

мҽсьҽлҽлҽрне карау ҥзенчҽлеклҽре. 

 

Генераль планнар проектларына, җирдҽн файдалану һҽм төзелеш 

кагыйдҽлҽре проектларына, территорияне планлаштыру проектларына, 

территорияне межалау проектларына, территориялҽрне төзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре 

проектларына, кҥрсҽтелгҽн расланган документларның берсенҽ ҥзгҽрешлҽр 

кертҥне кҥздҽ тота торган проектларга, җир кишҽрлеген яки капиталь төзелеш 

объектын шартлы рҽвештҽ  файдалануга рөхсҽт бирҥ турында карар 

проектларына, рөхсҽт ителгҽн төзелешнең чик параметрларыннан кире кагуга 

рөхсҽт бирҥ турында карар проектларына кагылышлы мҽсьҽлҽлҽр, шулай ук 

Россия Федерациясе шҽһҽр төзелеше кодексы белҽн билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽрне 

исҽпкҽ алып, җҽмҽгать фикер алышуларына чыгарылырга мөмкин. 

Ачык тыңлаулар,  җҽмҽгать фикер алышуларын оештыру һҽм ҥткҽрҥ 

ҥзенчҽлеклҽре шҽһҽр округларының генераль планнары проектлары буенча, 

җирлеклҽрнең генераль планнары проектлары Россия Федерациясе Шҽһҽр 

төзелеше кодексының 28 статьясында кҥрсҽтелгҽн.  

Генераль  планнар  проектлары, шҽһҽр округларының генераль планнары 

проектлары һҽм җирлеклҽрнең генераль планнарына ҥзгҽрешлҽр кертҥне кҥздҽ 

тоткан проектлар буенча җҽмҽгать фикер алышулары яисҽ ачык тыңлаулар 

җирлектҽге  муниципаль берҽмлекнең һҽр торак пунктында ҥткҽрелҽ (алга таба- 

җҽмҽгать фикер алышулар яисҽ ачык тыңлаулар). 

Җҽмҽгать фикер алышулары яисҽ ачык тыңлауларны уздырганда,  ҽлеге 

чараларда катнашу өчен тигез мөмкинлеклҽр белҽн тҽэмин итҥ максатларында, 

торак пункт территориясе  өлешлҽргҽ бҥленергҽ мөмкин. 



Җҽмҽгать фикер алышулары яисҽ ачык тыңлауларны ҥткҽрҥ вакыты 

муниципаль берҽмлек халкына хҽбҽр иткҽн вакыттан алып җҽмҽгать фикер 

алышулар яисҽ ачык тыңлауларның нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ бастырган көнгҽ 

кадҽр берҽмлек уставы һҽм (яки) муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы 

норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ  һҽм ул бер айдан да ким булмаска тиеш. 

Җҽмҽгать фикер алышуын яки ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында 

бҽялҽмҽне исҽпкҽ алып, җирле администрация башлыгы карар кабул итҽ: 

1) генераль план проекты белҽн килешҥ турында һҽм  муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органына җибҽрҥ турында; 

2) генераль план проектын кире кагу һҽм аны эшлҽп бетерҥгҽ җибҽрҥ 

турында. 

 

13 статья. Ачык  тыңлауларны ачык сервитут билгелҽҥ буенча ҥткҽрҥ 

ҥзенчҽлеклҽре. 

 

1. Ачык сервитут билгелҽҥ  буенча, ачык тыңлауларда катнашу хокукына, 

ачык сервитут билгелҽнҽ торган муниципаль берҽмлектҽ даими рҽвештҽ яки 

кубесенчҽ  яшҽҥче тыңлаулар ҥткҽрелҽ торган көнгҽ 18 яше тулган  һҽр граждан 

ия.  

Гражданнарның җҽмҽгать тыңлауларында катнашуы ирекле нигездҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Җҽмҽгать тыңлауларында муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан 

барлык милек формаларының коммерциячел булмаган һҽм коммерция оешмалары 

катнаша ала. 

2. Ачык тыңлаулар 13 статьяның 1 нче пунктында кҥрсҽтелгҽн вҽкалҽтле 

орган яисҽ физик һҽм юридик затлар инициативасы буенча ҥткҽрелҽ. 

Халык тыңлауларын ҥткҽрҥ буенча вҽкалҽтле органы булып  оештыру комитеты 

тора. 

3. Вҽкалҽтле орган ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ турында Карар кабул ителгҽннҽн 

соң, 7 эш көне эчендҽ аларны муниципаль берҽмлекнең муниципаль актларын 

бастырып чыгару өчен билгелҽнгҽн рҽсми массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында 

белдерҥ бастыра. 

Җҽмҽгать тыңлаулары ачылыр алдыннан,  катнашучылар турында 

тҥбҽндҽгелҽрне  кҥрсҽтеп, мҽҗбҥри теркҽҥ ҥткҽрелҽ: 

юридик зат- юридик затның тулы исеме, белешмҽлҽре; 

шҽхси эшмҽкҽр сыйфатында гражданны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуның 

фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм белешмҽлҽре; 

физик затлар- фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган елның адресы, 

яшҽҥ урыны. 

4. Ачык тыңлауларның нҽтиҗҽсе беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ, анда 

аларны ҥткҽрҥ датасы һҽм урыны, катнашучылар һҽм катнашучыларның саны, 

рҽиснең исеме, атасының исеме, ачык тыңлаулар секретаренең исеме, 

чыгышларның эчтҽлеге, тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре һҽм кабул ителгҽн карарлар 

кҥрсҽтелҽ. 

Беркетмҽ ике нөсхҽдҽ төзелҽ һҽм халык тыңлаулары рҽисе һҽм Секретаре 



тарафыннан имзалана. Беркетмҽгҽ халык тыңлауларында катнашучылар исемлеге 

куела. 

5. Ачык сервитут билгелҽҥ турында  ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре вҽкалҽтле 

орган тарафыннан карала һҽм аның тарафыннан   очык сервитут билгелҽҥ өчен 

кирҽк булган документларга кертелҽ. 

Ачык сервитутны  билгелҽҥ буенча ачык тыңлаулар беркетмҽлҽрен саклау 

срогы- өч ел. Ачык сервитутны  билгелҽҥ буенча, ачык тыңлаулар беркетмҽлҽрен 

саклау өчен җаваплы вҽкалҽтле орган җитҽкчесе тора. 

 

14 статья. Ачык тыңлауларда җылылык белҽн тҽэмин итҥ схемасы проектын 

карау ҥзенчҽлеклҽре 

1. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ схемасы проекты буенча, ачык тыңлаулар 

“Җылылык белҽн тҽэмин итҥ схемаларына талҽплҽр, аларны эшлҽҥ һҽм раслау 

тҽртибе турында” Россия Федерациясе Хөкҥмҽтенең  2012 елның 22 февралендҽге 

154   номерлы карары ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып ҥткҽрелҽ.         

 

______________________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 кушымта 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Инициативная группа в количестве ______ человек, список прилагается, предлагает 

назначить по инициативе населения муниципального образования 

_______________________________________________ публичные слушания по вопросу: 

___________________________________________________________________________ 

Обоснование необходимости проведения публичных слушаний: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Приложение (указываются фактически представляемые документы): 

1) проект муниципального правового акта (в случае внесения); 

2) пояснительная записка; 

3) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения муниципального правового 

акта, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат); 

4) список инициативной группы граждан; 

5) протокол собрания, на котором было принято решение о создании 

инициативной группы граждан; 

6) сопроводительное письмо. 

 

Уполномоченный представитель 

инициативной группы граждан     ______________     ______________ 

                                                                (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Секретарь  

инициативной группы граждан    ____________      ______________ 

                                                        (подпись)               (Ф.И.О.) 



 

 

2 кушымта 

СПИСОК 

ЧЛЕНОВ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

и год рождения (в 

возрасте 18 лет - число 

и месяц рождения) 

Адрес места 

жительства   

Паспортные данные 

серия, номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность, кем и 

когда выдан) 

Личная 

подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Уполномоченный представитель 

инициативной группы граждан     ______________     ______________ 

                                                           (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 кушымта 

 ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По вопросу: 

«_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по 

инициативе населения муниципального образования _______________________ по вопросу: 

«_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________» 

 

№  

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество  

Год рождения в 

возрасте 18 лет 

(дополнительно 

число и месяц 

рождения) 

Адрес места 

жительства  

 

Серия и  

номер паспорта  

или документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина   

 Личная 

подпись 

      

      

      

      

Подписной лист удостоверяю: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места 

жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения). 

 

Уполномоченный представитель 

инициативной группы граждан     ______________     ______________ 

                                                           (подпись)                 (Ф.И.О.) 



 

 

4 кушымта 

ПРОТОКОЛ 

ПРОВЕРКИ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

По вопросу: 

«_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________». 

Количество представленных в Совет муниципального образования 

___________________ подписей граждан, поддерживающих инициативу проведения 

публичных слушаний 

_______________________________________________________________. 

 

Проверено подписей избирателей ___________, из них признаны: 

недействительными ________________ по следующим причинам: 

_____________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________. 

 

Количество недействительных подписей - _______________________________. 

 

Из фактически представленных в Совет, общее количество действительных подписей 

составляет ______________. 

 

Руководитель Рабочей группы            ________________            ___________  

                                                                        (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Члены Рабочей группы      _____________________      __________________ 

                                                        (подпись)                                (Ф.И.О.) 

                                              _______________                            _____________ 

                                                      (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

    _________________________ 

                 (дата, время) 

Уполномоченный представитель 

инициативной группы граждан     ______________     ______________ 

                                                                (подпись)                (Ф.И.О.) 

Секретарь  

инициативной группы граждан    ____________      ______________ 

(подпись)                (Ф.И.О.) 

 



5 кушымта 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

    «____» _________ 20__ г.                                                                  № _____ 

 

г.___________ 

 

Публичные слушания по инициативе: 

_________________________________________________________________    назначены 

_________________________________________________ от ____________ № _____ 

(муниципальный правовой акт) 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование муниципального правового акта) 

опубликованным  

(обнародованным):___________________________________________________проведены 

__________________________________________________________________ по адресу: 

____________________________________.__________________________________ 

                                                                                                   (дата проведения) 

 

Оргкомитет:___________________________________________________________ 

 

Присутствовали: _______________________________________________________ 

 

Председательствующий: ________________________________________________ 

 

Секретарь: ____________________________________________________________ 

 

Эксперты: ____________________________________________________________ 

 

Участники публичных слушаний: (количество зарегистрированных участников) 

_____________________________________________________________________ 

Участники, выступающие на публичных слушаниях: 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Слушали: 

1._____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

2. _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

3. _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Количество внесенных рекомендаций и предложений в устной и письменной форме 

_____________________, в том числе: 

 

№  

п/п 

Рекомендации и предложения  Заявитель 



   

   

   

   

 

Председательствующий публичных слушаний_____________  _______________________ 

                                                                                      (подпись)                      (Ф.И.О) 

 

 

Секретарь публичных слушаний______________________      _______________________ 

                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О) 

 

 



 

 6 кушымта 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

«___» _________ 20__ г.                                                                   г. ___________ 

 

Публичные слушания по инициативе: _____________________________________ 

назначены __________________________________________________________________ 

                         (муниципальный правовой акт) 

от _____№ _____ ____________________________________________________________ 

         (наименование муниципального правового акта) 

опубликованным (обнародованным):__________________________________ проведены  

по адресу:___________________________________  _______________________________ 

                                                                                                (дата проведения) 

 

Вопрос (вопросы), выносимые на публичные 

слушания_______________________________ 

Инициатор проведения публичных слушаний 

_______________________________________ 

Дата, время и место проведения публичных слушаний 

_______________________________ 

Оргкомитет, проводивший публичные 

слушания_____________________________________ 
 

Информация об участниках публичных слушаний, в том числе получивших право на 

выступление ________________________________________________________ 

 

Единый список предложений и рекомендаций по решению вопроса (вопросов) местного 

значения, вынесенного на публичные слушания: 

Вопросы, вынесенные на 

обсуждение  

Предложения и 

рекомендации  

экспертов и  

участников   

Предложения 

рекомендации) внесены  

поддержаны)   

Примечание 

№ 

п/п 

формулировка  

вопроса или 

наименование  

проекта  

№ 

п/п 

текст  

предложения 

Ф.И.О.  

эксперта 

участника)   

 

1    1.1    

  1.2    

2    2.1    

  2.2    

3  3.1    

  3.2    
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Итоговый вариант решения вопроса местного значения: ____________________________ 

 

Результаты голосования участников публичных слушаний:  

 

                                                   за _____________________ (чел.) 

                                                   против_________________ (чел.) 

                                                   воздержались___________ (чел.) 

 

 

Председатель оргкомитета                                                _____________________________ 

 

Секретарь оргкомитета                                                     ______________________________ 

 
 


