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Кадыбаш авылы

№

41-2

Татарстан Республикасы Ђгерќе муниципаль
районы Кадыбаш авыл ќирлегенећ ќђмђгать
тыћлаулары, ќђмђгать фикер алышуларын
оештыру џђм њткђрњ тђртибе турындагы
Положениене раслау турында
Татарстан Республикасы Ђгерќе районы прокуратурасы информациясен 15
май 2018 ел № 02-01-18-2018 карап, “Россия Федерациясендђ ќирле њзидарђне
оештыруныћ гомуми принциплары турында”гы Федераль законына 6 октябрь 2003
ел №131-ФЗ, Россия Федерациясенећ Шђџђр тљзелеше кодексына, Татарстан
Республикасыныћ ”Татарстан Республикасында ќирле њзидарђ турында” гы
Законына 28 июль 2004 ел №45-ЗРТ, Ђгерќе муниципаль районыныћ “Кадыбаш
авыл ќирлеге” муниципаль берђмлеге Уставына туры китереп, Ђгерќе
муниципаль районы Кадыбаш авыл ќирлеге Советы КАРАР БИРДЕ:
1. Кушымтага туры китереп, Татарстан Республикасы Ђгерќе муниципаль
районы Кадыбаш авыл ќирлегенећ ќђмђгать тыћлауларын, ќђмђгать фикер
алышуларын оештыру џђм њткђрњ тђртибе турындагы Положениене расларга.
2. Њз кљчен югалткан дип танырга:
“Татарстан Республикасы Ђгерќе муниципаль районы Кадыбаш авыл
ќирлеге ќђмђгать тыћлаулары турындагы Положение турында”гы Татарстан
Республикасы Ђгерќе муниципаль районы Кадыбаш авыл ќирлеге Советы карарын
03.02.2009 № 3-2.
3. Ђлеге карарны Татарстан Республикасы Ђгерќе муниципаль районы
Кадыбаш авыл ќирлеге Советыныћ мђгълњмат стендларына, Татарстан
Республикасы муниципаль берђмлеклђр порталы составындагы Ђгерќе муниципаль
районы сайтына http//agryz.tatarstan.ru, Татарстан Республикасы хокукый мђгълњмат
рђсми порталына урнаштырырга.
4. Ђлеге карарны њтђњгђ контрольне Татарстан Республикасы Ђгерќе
муниципаль районы Кадыбаш авыл ќирлеге Советыныћ финанс-бюджет, социаль
законлылылык џђм хокук тђртибе даими комиссиясенђ йљклђргђ.
Совет рђисе

И.Г. Рамазанов

Ђгерќе муниципаль районы Кадыбаш
авыл ќирлеге Советы карары белђн
РАСЛАНГАН
Ќђмђгать тыћлауларын, ќђмђгать фикер алышуларын
оештыру џђм њткђрњ тђртибе турында ПОЛОЖЕНИЕ
1 маддђ. Гомуми положениелар
1.1 Ђлеге Положение “Россия Федерациясендђ ќирле њзидарђне
оештыруныћ гомуми принциплары турында”гы Федераль закон 06.10.2003 131-ФЗ,
“Татарстан Республикасында ќирле њзидарђ турында”гы Татарстан Республикасы
Законы 28 июль 2004 ел № 45-ЗРТ, Россия Федерациясе Шђџђр тљзелеше кодексы,
Татарстан Республикасы Ђгерќе муниципаль районы “Кадыбаш авыл ќирлеге”
муниципаль берђмлеге Уставына туры китереп эшлђнде џђм Ђгерќе муниципаль
районы “Кадыбаш
авыл ќирлеге” муниципаль берђмлеге территориясендђ
ќђмђгать тыћлауларын џђм фикер алышуларын оештыру џђм њткђрњ тђртибен
билгели.
1.2 Ђлеге Положениенећ максатлары љчен тњбђндђге тљп тљшенчђлђр
кулланыла:
Ќђмђгать тыћлаулары – авыл ќирлеге халкыныћ ќирле њзидарђ органнары
тарафыннан ќирле ђџђмияте булган мђсьђлђлђр буенча муниципаль актлар кабул
итњ процессында катнашуга хокукын тормышка ашыру формасы;
Ќђмђгать фикер алышулары – ќђмђгать контроле максатларында
иќтимагый мђсьђлђлђр, дђњлђт власте органнары, ќирле њзидарђ органнары, дђњлђт
џђм муниципаль оешмалары џђм федераль законнар нигезендђ аерым ќђмђгать
вђкалђтлђрен башкаручы башка органнар џђм оешмалар карарлары проектлары
буенча фикер алышу. Фикер алышуларда књрсђтелгђн органнар џђм оешмаларныћ
вђкалђтле затлары, гражданнар џђм иќтимагый берлђшмђлђрнећ катнашуы
мђќбњри.
Ќђмђгать тыћлауларын оештыру – тыћлауларныћ вакытын џђм њткђрњ
урынын хђбђр итњгђ, муниципаль хокук акты проекты белђн таныштыруга,
ќђмђгать тыћлауларыныћ нђтиќђлђрен игълан итњгђ юнђлтелгђн эшчђнлек;
Ќђмђгать фикер алышуларын оештыру – ќђмђгать фикер алышуларыныћ
башлануын хђбђр итњгђ, проект белђн таныштыруга, ќђмђгать фикер
алышуларыныћ нђтиќђлђрен игълан итњгђ џђм халыкныћ ќђмђгать фикер
алышуларында катнашуын тђэмин итњ љчен башка оештыру чараларына юнђлтелгђн
эшчђнлек;
Ќђмђгать тыћлауларында џђм фикер алышуларында катнашучылар –
тљрле профессиональ џђм социаль тљркемнђр вђкиллђре, ќирле њзидарђ органнары
вђкиллђре, массакњлђм мђгълњмат чаралары, иќтимагый берлђшмђлђр, ќђмђгать
тыћлауларында џђм фикер алышуларында катнашырга телђк белдергђн башка
затлар;

Ќђмђгать тыћлаулары џђм фикер алышулары инициаторы – аларны
њткђрњ турында белдергђн физик џђм юридик зат, муниципаль берђмлек органы яки
муниципаль берђмлек башлыгы;
Оештыру комитеты – ќђмђгать тыћлауларын џђм фикер алышуларын
ђзерлђњ џђм њткђрњ буенча оештыру эшлђрен башкару љчен махсус
формалаштырылган коллегиаль орган;
Ќђмђгать тыћлаулары џђм фикер алышуларыныћ йомгаклау документы
– ќђмђгать тыћлаулары џђм фикер алышуларыныћ беркетмђсе, аларныћ нђтиќђлђре
буенча заключение.
2 маддђ. Ќђмђгать тыћлауларын оештыру џђм њткђрњ
максатлары џђм принциплары
Тљп максатлары:
2.1. авыл ќирлеге халкы катнашында муниципаль норматив хокук актлары
проектлары буенча фикер алышу;
2.2. ќђмђгать тыћлауларына чыгарылган ќирле ђџђмияте булган мђсьђлђлђр
буенча ќђмђгать фикерлђрен ачыклау џђм исђпкђ алу;
2.3. власть органнары џђм авыл ќирлеге халкыныћ диалог механизмнарын
њстерњ;
2.4. ќирле мљџим мђсьђлђлђрнећ альтернатив чишелешен эзлђњ;
2.5. фикер алыша торган проблемалар буенча тђкъдимнђр џђм
рекомендациялђрне эшлђњ.
Ќђмђгать тыћлауларын ђзерлђњ, њткђрњ џђм нђтиќђлђрен билгелђњ ачыклык,
иреклелек принциплары нигезендђ башкарыла.
3 маддђ. Ќђмђгать тыћлауларына чыгарыла торган мђсьђлђлђр
Ќђмђгать тыћлауларына чыгарылырга тиеш:
3.1. муниципаль берђмлек уставы проекты, уставка кертелђ торган њзгђрешлђр
џђм љстђмђлђр турында муниципаль норматив хокук акты проекты. Бу муниципаль
берђмлек уставына Россия Федерациясе Конституциясе положениелђре, федераль
законнар, Россия Федерациясе субъектлары законнарына тђћгђллђштереп
њзгђрешлђр џђм љстђмђлђр кертњгђ кагылмый;
3.2. ќирле бюджет џђм аныћ њтђлеше турында отчет проекты;
3.3. муниципаль берђмлекнећ социаль-икътисади њсеш стратегиясе проекты:
3.4. муниципаль берђмлекне њзгђртеп кору мђсьђлђлђре, њзгђртеп кору љчен
гражданнар ќыеннарында тавыш бирњ юлы белђн халыкныћ ризалыгын алу талђп
итњдђн тыш;
3.5. генераль план проектлары, ќирдђн файдалану џђм тљзелеш кагыйдђлђре
проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территорияне мижалау
проектлары, территорияне тљзеклђндерњ кагыйдђлђре проектлары, ђлеге расланган
документларга њзгђрешлђр кертњгђ кагылган проектлар, ќир участоклары џђм
капиталь тљзелеш объектларыннан файдалануныћ шартлы рђвештђ рљхсђт ителњ
тљренђ рљхсђт бирњ турында карар проекты, капиталь тљзелеш объектларына

реконструкция, ќирдђн џђм тљзелешлђрдђн файдалануныћ расланмаган
кагыйдђлђре булмаганда алардан файдалануныћ бер тљреннђн икенче тљренђ
њзгђртњ мђсьђлђлђре.
4 маддђ. Ќђмђгать тыћлауларын билгелђњ тђртибе
4.1. Ќђмђгать тыћлаулары авыл ќирлеге халкы, “Кадыбаш авыл ќирлеге”
муниципаль берђмлеге Советы йђ “Кадыбаш
авыл ќирлеге” Башлыгы
инициативасы белђн њткђрелђ.
4.2. Халыктан чыккан ќђмђгать тыћлауларын “Кадыбаш
авыл ќирлеге”
муниципаль берђмлеге Советы билгели. “Кадыбаш авыл ќирлеге” муниципаль
берђмлеге Башлыгыннан чыккан ќђмђгать тыћлауларын “Кадыбаш авыл ќирлеге”
муниципаль берђмлек Башлыгы билгели.
4.3. Ќђмђгать тыћлаулары њткђрњ турындагы карар авыл ќирлеге органы йђ
вазифаи зат тарафыннан муниципаль норматив хокук акты каралганга кадђр 20 кљн
алдан кабул ителђ.
4.4. Карарда књрсђтелђ:
- ќђмђгать тыћлауларыныћ темасы;
- ќђмђгать тыћлауларыныћ инициаторы;
- ќђмђгать тыћлауларыныћ датасы, башлану џђм тљгђллђнњ вакыты;
- њткђрњ урыны;
- ќђмђгать тыћлауларында каралачак мђсьђлђлђр буенча тђкъдимнђр џђм
кимчелеклђрне тђкъдим итњ вакыты џђм урыны, тыћлауларда катнашу љчен
гаризалар бирњ вакыты џђм урыны.
4.5. Ќђмђгать тыћлауларын билгелђњ турында карар аны кабул иткђн
кљненнђн кљченђ керђ. Ќђмђгать тыћлауларын билгелђњ турындагы карар,
муниципаль норматив хокук акты проекты, “Кадыбаш авыл ќирлеге” муниципаль
берђмлекнећ мђгълњмат стендларына, Ђгерќе муниципаль районыныћ рђсми
сайтына, Татарстан Республикасы хокукый мђгълњмат рђсми порталына
урнаштырыла, шулай ук ќђмђгать тыћлауларында катнашучыларныћ ђлеге
информациягђ керњне тђэмин итђ торган ысуллар кулланыла.
5 маддђ. Ќђмђгать тыћлауларын оештыру џђм њткђрњ тђртибе
5.1. Ќђмђгать тыћлауларын оештыру џђм њткђрњ љчен “Кадыбаш
авыл
ќирлеге” муниципаль берђмлеге Советы депутатларыннан џђм “Кадыбаш авыл
ќирлеге” муниципаль берђмлеге башкарма комитеты вђкиллђреннђн торган 3
кешелек оештыру комитеты формалаштырыла.
5.2. Ќђмђгать тыћлаулары халык тарафыннан билгелђнгђн булса, инициатив
тљркем вђкиллђре оештыру комитеты утырышларында катнаша ала.
Бу
утырышларда ќирле њзидарђ органнары, массакњлђм мђгълњмат чаралары
вђкиллђре дђ катнаша ала.
5.3. Ќђмђгать тыћлауларын ђзерлђњ џђм њткђрњ “Кадыбаш авыл ќирлеге”
муниципаль берђмлеге казнасы чараларына башкарыла. Оештыру комитеты

ђгъзалары ќђмђгать тыћлауларын оештыру џђм њткђрњ буенча
ќђмђгать
башлангычында эшлилђр.
5.4. Оештыру комитеты њз рамкаларында:
- ќђмђгать тыћлауларыныћ кљн тђртибен ђзерли;
-ќирле њзидарђ органнарыннан ќђмђгать тыћлауларына чыгарыла торган
мђсьђлђлђргђ кагылышлы мђгълњмат џђм документлар сорый;
- ќђмђгать тыћлауларында катнашучыларны терки, гражданнардан ќђмђгать
тыћлаулары рамкасында чыгыш ясау љчен гаризалар кабул итђ;
- гражданнардан ќђмђгать тыћлауларына чыгарыла торган мђсьђлђлђр буенча
кергђн тђкъдимнђр џђм рекомендациялђрне “Кадыбаш авыл ќирлеге” муниципаль
берђмлегендђ яшђњчелђрне таныштыру љчен Ђгерќе муниципаль районы сайтына
урнаштыра;
- Оештыру комитеты адресына кергђн тђкъдимнђрдђн, кемнђн кергђнен
књрсђтеп, бердђм документ формалаштыра;
- ќђмђгать тыћлауларын њткђрњ вакыты џђм урыны турында мђгълњмат
чаралары, интернет челтђре аша гражданнарга игълан итђ;
- ќђмђгать тыћлауларында катнашучыларныћ тавыш бирњен оештыра;
- ќђмђгать тыћлауларыныћ нђтиќђлђрен урнаштыра;
- йомгаклау документы проектын ђзерли, аны районныћ мђгълњмат
стендларына, район сайтына урнаштыра;
- ќђмђгать тыћлауларында кабул ителгђн рекомендация џђм тђкъдимнђрне
формалаштыра, аларны “Кадыбаш
авыл ќирлеге” муниципаль берђмлеге
мђгълњмат стендларына џђм Ђгерќе муниципаль районыныћ рђсми сайтына
урнаштыра;
– ќђмђгать тыћлауларында кабул ителгђн рекомендация џђм тђкъдимнђрне
формалаштырып, ќђмђгать тыћлауларын билгелђгђн ќирле њзидарђ органына
тапшыра.
5.5. Ђлеге документларны рђсми рђвештђ ќирле њзидарђ органына
тапшырганнан соћ оештыру комитетыныћ вђкалђтлђре туктатыла.
5.6. Ќђмђгать тыћлаулары транспорт белђн килерлек бинада њткђрелђ.
Оештыру комитеты тыћлаулар њткђрелђ торган бинага керњ љчен киртђлђр
булмауны оештыра.
5.7. Ќђмђгать тыћлаулары башланырга утыз минут кала анда
катнашучыларны теркђњ башлана. Анда аныћ ФИО, эш урыны, адресы языла.
5.8. Ќђмђгать тыћлауларында оештыру комитеты рђисе рђислек итђ. Ул
тыћлауларны ача, кљн тђртибен игълан итђ, њзе, секретарь белђн таныштыра,
тыћлаулар њткђрњнећ инициаторын књрсђтђ. Оештыру комитеты секретаре ќђмђгать
тыћлауларыныћ беркетмђсен алып бара.
5.9. Рђислек итњче сњзне инициаторлар вђкиленђ бирђ.
5.10. Ул чыгыш ясаганнан соћ фикер алышулар башлана.Чыгыш ясау љчен сњз
гаризалар керњ чираты буенча бирелђ. Чыгыш ясау вакытын рђислек итњче билгели.
5.11. Рђислек итњче телђсђ кайчан, вакытын ђйтеп, тђнђфес игълан итђ ала.
5.12. Тыћлауларда катнашучылар њзлђренећ тђкъдимнђрен кире ала яки
башкаларныћ тђкъдимнђренђ кушыла алалар.

5.13. Фикер алышулардагы тђкъдимнђр буенча бердђм тђкъдимнђр џђм
рекомендациялђр исемлеге тљзелђ. Йомгаклау документына авторлар тарафыннан
кире алынмаган барлык тђкъдимнђр кертелђ. Рђислек итњче катнашучылар
инициативасы белђн йомгаклау документына барлык яки љлешчђ тђкъдимнђрне
кертергђ хокуклы.
5.14. Йомгаклау документын тљзеп бетергђннђн соћ рђислек итњче ќирле
ђџђмияте булган мђсђлђлђр буенча карарныћ йомгаклау вариантын тавыш бирњгђ
куя. Карар ачык тавыш бирњ юлы белђн кабул ителђ. Џђр катнашучы бер тавышка
ия. Тавыш бирњ нђтиќђлђре беркетмђгђ кертелђ.
5.15. Тыћлаучылар тарафыннан бљтен тђкъдим ителгђн карар вариантлары
кире кагылса, тыћлаулар инициаторы ђйтелгђн тђкъдимнђрне исђпкђ алып,
йомгаклау карарын яћадан эшлилђр. Инициатор теге яки бу мђсьђлђне караудан
алырга тђкъдим кертђ ала. Кире эшлђнгђн карар ќђмђгать тыћлауларына чыгарыла.
Љстђмђ ќђмђгать тыћлауларыныћ саны чиклђнмђгђн.
5.16. Оештыру комитеты 7 кљн эчендђ ќђмђгать тыћлауларыныћ нђтиќђлђрен
бердђм документка формалаштыра џђм аныћ књчермђсен ќирле њзидарђ органына
тапшыра. Шулай ук Ђгерќе муниципаль районы рђсми сайтына џђм “Кадыбаш
авыл ќирлеге” муниципаль берђмлеге мђгълњмат стендларына бастыру (халыкка
ќиткерњ) љчен тапшыра.
6 маддђ. Ќђмђгать тыћлауларыныћ йомгаклары
6.1. Йомгаклау документы “Кадыбаш авыл ќирлеге” муниципаль берђмлеге
ќирле њзидарђ органы љчен тђкъдим итњ характерына ия.
6.2. Йомгаклау документы ќирле њзидарђ органы тарафыннан мђќбњри
рђвештђ каралырга тиеш. Карау нђтиќђлђре тыћлаулар инициаторына џђм авыл
ќирлеге халкына “Кадыбаш
авыл ќирлеге” муниципаль берђмлеге мђгълњмат
стендларына џђм Ђгерќе муниципаль районы сайтына кую юлы белђн ќиткерелергђ
тиеш.
7. маддђ. Шђџђр тљзелеше эшчђнлеге мђсьђлђлђре буенча ќђмђгать
тыћлауларын, ќђмђгать фикер алышуларын оештыруныћ џђм њткђрњнећ
њзенчђлеклђре
7.1. Ќирдђн файдалану џђм тљзелешлђр кагыйдђлђре расланмаган булса,
генераль план проектлары, ќирдђн файдалану џђм тљзелешлђр кагыйдђлђре
проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территорияне мижалау
проектлары, территорияне тљзеклђндерњ кагыйдђлђре проектлары, ђлеге
документларга њзгђрешлђр кертњ проектлары, ќир участогыннан яки капиталь
тљзелеш объектларыннан файдалануныћ рљхсђт ителгђн тљрлђренђ рљхсђт бирњ
турындагы карар проектларына, рљхсђт ителгђн тљзелешнећ чиклђнгђн
параметрларыннан читкђ тайпылуга ризалык бирњ турындагы карар проектларына,
капиталь тљзелеш объектларына реконструкция њткђрњ буенча ќђмђгать фикер
алышулары яки ќђмђгать тыћлаулары њткђрелђ. Аларны оештыру џђм њткњрњ Авыл
ќирлеге Уставы џђм (йђ) ђлеге Положение белђн билгелђнелђ.

7.2. Ќир участокларын яки капиталь тљзелеш объектларыннан файдалануныћ
шартлы
рљхсђт ителгђн тљренђ, рљхсђт ителгђн тљзелешнећ чиклђнгђн
параметрларыннан читкђ тайпылуга рљхсђт бирњ мђсьђлђлђре, капиталь тљзелеш
объектларына реконструкциягђ рљхсђт бирњ мђсьђлђлђре буенча фикер алышулар
џђм тыћлаулар белђн бђйле чыгымнарны бу мђсьђлђлђр буенча кызыксынучы физик
яки юридик зат књтђрђ.
7.3. Ќђмђгать фикер алышуларында џђм тыћлауларында катнашучылар:
- генераль планнар, ќирдђн файдалану џђм тљзелеш кагыйдђлђре,
территорияне планлаштыру, территорияне мижалау проекты, территорияне
тљзеклђндерњ кагыйдђлђре проекты, ђлеге документларга њзгђрешлђр кертњ
проектлары буенча – ђлеге территориядђ даими яшђњчелђр, ђлеге территория
чиклђрендђ ќир участоклары џђм анда капиталь тљзелеш объектлары булган
гражданнар;
- ќир участокларына џђм капиталь тљзелеш объектларына шартлы рљхсђт
тљренђ рљхсђт бирњ турындагы карар проектлары, капиталь тљзелеш объектларына
реконструкция буенча – ђлеге территория чиклђрендђ даими яшђњче, ђлеге
территория чиклђрендђ ќир участоклары, капиталь тљзелеш объектлары урнашкан
гражданнар.
7.4. Ќђмђгать фикер алышуларын њткђрњ процедурасы тњбђндђге этаплардан
тора:
7.4.1. ќђмђгать фикер алышулары башлану турында хђбђр итњ;
7.4.2. проектны џђм башка информацион материалларны “Кадыбаш авыл
ќирлеге” муниципаль берђмлеге мђгълњмат стендлары, Ђгерќе муниципаль
районыныћ рђсми сайтына урнаштыру, экспозицияне яки экспозиция проектын ачу;
7.4.3. экспозиция яки экспозиция проектын њткђрњ;
7.4.4. ќђмђгать фикер алышуларыныћ беркетмђсен ђзерлђњ џђм оформить итњ;
7.4.5. ќђмђгать фикер алышуларыныћ нђтиќђлђрен ђзерлђњ џђм бастыру.
7.5. Ќђмђгать тыћлауларын њткђрњ процедурасы тњбђндђге этаплардан тора:
7.5.1. ќђмђгать тыћлауларыныћ башлануы турында хђбђр итњ;
7.5.2. проектны џђм аћа кагылышлы материалларны рђсми сайтта урнаштыру
џђм экспозицияне яки шундый проект экспозициясен ачу;
7.5.3. ќђмђгать тыћлауларында каралачак экспозицияне яки экспозиция
проектын њткђрњ;
7.5.4. ќђмђгать тыћлауларында катнашучылар ќыелышларын њткђрњ;
7.5.5. ќђмђгать тыћлауларыныћ беркетмђсен ђзерлђњ џђм формалаштыру;
7.5.6. ќђмђгать тыћлауларыныћ нђтиќђлђре турында заключение ђзерлђњ џђм аны
бастыру.
7.6. Ќђмђгать тыћлаулары џђм фикер алышулары башлану турында хђбђр итњ
тњбђндђгелђрдђн тора:
7.6.1. проект турында мђгълњмат џђм аћа кагылышлы мђгълњмати материаллар
исемлеге;
7.6.2. ќђмђгать фикер алышулары џђм тыћлауларын њткђрњ тђртибе џђм срогы
турында мђгълњмат;
7.6.3. экспозиция яки экспозиция проектын ачу урыны, датасы турында,
экспозицияне карау кљннђре џђм сђгатьлђре турында мђгълњмат;

7.6.4. ќђмђгать фикер алышулары џђм тыћлауларында катнашучыларныћ
проектка кагылышлы тђкъдимнђр кертњ тђртибе, срогы турында мђгълњмат;
7.6.5. проектлар џђм информацион материаллар урнашачак рђсми сайт
турында мђгълњмат бирњ;
7.6.6. ќђмђгать тыћлауларында катнашучыларныћ ќыелыш њткђрњ вакыты
џђм урыны турында мђгълњмат.
7.7. Ќђмђгать фикер алышулары џђм тыћлаулары башлану турында хђбђр итњ:
7.7.1. проектны рђсми сайтта урнаштырганга кадђр ќиде кљннђн дђ соћга
калмый мђгълњмат чараларында;
7.7.2. муниципаль берђмлек территориясендђге мђгълњмат стендларында,
башка муниципаль хокук актлары эленђ торган махсус билгелђнгђн урыннарда,
гражданнар књп ќыела торган урыннарда, ќђмђгать фикер алышулары џђм
тыћлаулары узачак территориялђр чиклђрендђ.
7.8. Проектны џђм информацион материалларны урнаштыруныћ бљтен
чорында экспозиция яки шундый проект экспозициясе њткђрелђ. Экспозиция эшлђњ
дђверендђ анда катнашучылар љчен консультациялђр, проект турында мђгълњмат
оештырылырга тиеш. Консультацияне “Кадыбаш
авыл ќирлеге” муниципаль
берђмлеге башкарма комитеты белгечлђре њткђрђ.
7.9. Ђлеге проектны, информацион материалларны караганда, экспозиция
њткђргђндђ фикер алышуларда, тыћлауларда катнашучылар тђкъдимнђрен кертергђ
хокуклы:
7.9.1. рђсми сайт яки мђгълњмат системасы аша;
7.9.2. ќђмђгать тыћлауларында катнашучыларныћ ќыелышларында язмача
яки телдђн;
7.9.3. фикер алышуларны џђм тыћлауларны оештыручылар адресына язмача;
7.9.4. экспозициядђ катнашучыларны исђпкђ алу кенђгђсенђ (журналына) язу
юлы белђн.
7.10. Ђлеге маддђнећ 8.9 частенђ тђћгђл китереп кертелгђн тђкъдимнђр
теркђлергђ тиеш, аларны фикер алышулар џђм тыћлауларны оештыручыныћ да
каравы мђќбњри, ђлеге маддђнећ 7.14 частендђ каралган очрактан тыш.
7.11. Ќђмђгать фикер алышуларында џђм тыћлауларында катнашучылар
њзлђре турында белешмђ (ФИО, туган кљне, яшђњ урыны) тапшыралар – физик
затлар љчен. Юридик затлар љчен – исеме, тљп дђњлђт теркђњ номеры, урнашкан
урыны, адресы, бу белешмђлђрне раслаучы документлар. Ќир участокларына
хокукы булганнар џђм анда капиталь тљзелеш объекты булганнар ђлеге участоклар,
объектлар турында Бердђм дђњлђт реестрыннан документлар тапшыралар.
7.12. Ђлеге маддђнећ 7.11 частендђ књрсђтелгђн документларны – физик
затлар ФИО, туган елы, урнашкан урыны, адресны тапшырмыйлар; юридик затлар
тљп дђњлђт теркђњ номерын, урнашкан урыны, адресы турында документ
тапшырмыйлар. Моныћ љчен рђсми сайтта яки информацион системада тђкъдимнђр
урнаштырылырга тиеш.
7.13. Ќђмђгать фикер алышуларында џђм тыћлауларында катнашучыларныћ
персональ мђгълњматлары “Персональ мђгълњматлар турында”гы Федераль закон
(27 июль 2006 ел, 152-ФЗ) кысаларында эшкђртелђ.

7.14. Ђгђр фикер алышуларда џђм тыћлауларда катнашучылар дљрес булмаган
мђгълњмат тапшыра икђн, аныћ тђкъдимнђре каралмый.
7.15. Фикер алышуларны џђм тыћлауларны оештыручыларга проектларга керњ
љчен бертигез хокук бирелђ.
7.16. Рђсми сайт џђм информацион система тњбђндђге мљмкинлеклђрне
тђэмин итђргђ тиеш:
7.16.1. рђсми сайт џђм информацион системага алар тарафыннан кертелгђн
тђкъдимнђрнећ тулылыгы џђм дљреслеген тикшерњ;
7.16.2. ќђмђгать фикер алышулары нђтиќђлђре, аларда катнашучылар саны
турында мђгълњмат бирњ.
7.17. Ќђмђгать фикер алышулары џђм тыћлауларын оештыручы беркетмђ
ђзерли џђм формалаштыра, андатњбђндђгелђр књрсђтелђ:
7.17.1. ќђмђгать фикер алышуларын џђм ќђмђгать тыћлауларыныћ
беркетмђсен формалаштыру датасы;
7.17.2. оештыручы турында мђгълњмат;
7.17.3. ќђмђгать фикер алышулары џђм тыћлаулары башлану турында
басылган хђбђрнећ басылу датасы, басылу чыганагы.
7.17.4. тђкъдимнђр кабул ителњ срогы турында белешмђ, фикер алышулар,
тыћлаулар њткђрелњ урыны турында мђгълњмат;
7.17.5. барлык кергђн тђкъдимнђр икегђ бњленђ: - фикер алышулар џђм
тыћлаулар њткђрелгђн территориядђ яшђњчелђрдђн џђм башка катнашучылардан.
7.18. Беркетмђгђ катнашучылар исемлеге беркетелђ. Физик затлар љчен њзлђре
турында белешмђ (ФИО, туган елы, яшђњ урыны). Юридик затлар љчен тљп дђњлђт
теркђњ номеры, урнашкан урыны, адресы.
7.19. Фикер алышуларда, тыћлауларда катнашып, аныћ тђкъдимнђре каралган
булса, ул катнашучы беркетмђдђн љземтђ алырга хокуклы.
7.20. Беркетмђ нигезендђ фикер алышуларны оештыручы ќђмђгать фикер
алышулары џђм тыћлаулары турында заключение ђзерли.
7.21.Заключениедђ књрсђтелђ:
7.21.1. заключение формалаштыруныћ датасы;
7.21.2. проектныћ исеме, фикер алышуларда, тыћлауларда катнашучылар саны
турында белешмђ,;
7.21.3. беркетмђ реквизитлары;
7.21.4. барлык кертелгђн тђкъдимнђрнећ эчтђлеге, бер тљрле тђкъдимнђр
булса, аларны берлђштерњ мљмкин.
7.21.5. фикер алышу, тыћлауларны оештыручыныћ кертелгђн тђкъдимнђр
турында максатка яраклымы-юкмы икђнлеген дђлиллђгђн рекомендациясе.
7.22. Ќђмђгать фикер алышулары џђм тыћлаулары нђтиќђлђре турында
заключение рђсми сайтта џђм башка информацион системаларда урнаштырыла.
7.23. Территорияне тљзеклђндерњ кагыйдђлђре проекты буенча фикер
алышулар џђм тыћлаулар њткђрњ вакыты ул башлану турында бастырылганнан соћ
бер айдан ким џђм љч айдан артык булмаска тиеш.
8 маддђ. Ќђмђгать тыћлауларын оештыру џђм њткђрњ процедурасын бозган
љчен вазифаи затларныћ ќаваплылыгы

8.1. Ќђмђгать тыћлауларын оештыру џђм њткђрњ тђртибен бозган вазифаи
затлар Россия Федераћиясе законнары нигезендђ ќаваплылыкка тартылалар.
8.2. Ќђмђгать тыћлаулары законда каралган тђртипне, шул исђптђн ђлеге
актны бозып њткђрелгђн, ул гражданнарныћ њз фикерлђрен ђйтњне чиклђгђн яки
мђхрњм иткђн булса, бу тыћлаулар њткђрелмђгђн булып санала. Бу очракта
тыћлаулар яћадан билгелђнелђ.

