
 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы   

муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге Советы 

карары 

 

  2018 елның 20 сентябре                                                                             № 80 

 

 

“Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

 Олы Салтык авыл җирлеге” 

берҽмлегендҽ кҥмҽк тыңлаулар 

(иҗтимагый фикер алышу) 

оештыру һҽм уздыру тҽртибе 

турындагы Нигезлҽмҽне 

раслау хакында 

 

“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында”гы 2003 елның 6нчы октяберендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы 

Салтык авыл җирлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык 

авыл җирлеге” берҽмлегендҽ ачык тыңлаулар (иҗтимагый фикер алышу) оештыру 

һҽм уздыру тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽне расларга. 

         2. Кама Тамагы муницпаль районы Олы Салтык авыл җирлегенен 29 июнь 

2007 елында кабул ителгҽн 64 нче номерлы “ Олы Салтык авыл җирлеге ” 

берҽмлегендҽ күмҽк тыңлаулар  уздыру тҽртибе” турындагы карарны  гамҽлдҽн 

юкка чыгарырга. 

3. Ҽлеге карарны түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмати 

стендларда халыкка җиткерергҽ: 

- ТР, Кама Тамагы районы, Олы Салтык авылы, Свердлов ур., 126нчы йорт; 

- ТР, Кама Тамагы районы, Олы Мҽрҽтхуҗа авылы, Ленин ур., 61нче йорт; 

- ТР, Кама Тамагы районы, Даныш авылы, Кооператив ур., 71нче йорт, 

шулай ук мҽгълүмат-телекоммуникация «Интернет» челтҽрендҽ хокукый 

мҽгълүматының рҽсми порталында һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы рҽсми сайтында урнаштырырга. 

       4. Ҽлеге карарны контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык 

авыл җирлеге Советы рҽисе                                                              Х.Х. Ибатов 
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                                                                                                                 Татарстан Республикасы Кама 
Тамагы муниципаль районы Олы 

Салтык авыл җирлеге 

Советы Карарына  кушымта 

20.09.2018 ел. № 80 

 

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАМА ТАМАГЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ОЛЫ САЛТЫК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ” МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРҼМЛЕГЕНДҼ ХАЛЫК АЛДЫНДА ТЫҢЛАУЛАР (ИҖТИМАГЫЙ ФИКЕР 

АЛЫШУ) ОЕШТЫРУ ҺҼМ УЗДЫРУ ТҼРТИБЕ ТУРЫНДА НИГЕЗЛҼМҼ 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы   муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге” берҽмлегендҽ күмҽк  тыңлаулар (иҗтимагый  фикер    алышулар) оештыру  

һҽм   уздыру   тҽртибе турындагы  Нигезлҽмҽ (алга таба - Нигезлҽмҽ) Россия 

Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясенең шҽһҽр төзелеше кодексы, 

“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оешмасының гомуми принциплары 

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

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы салтык авыл 

җирлеге” муниципаль  берҽмлегенең Уставы нигезендҽ эшлҽнде. 

 

1 Бҥлек . ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 

1 Статья. Тҿп тҿшенчҽлҽр 

 

Ҽлеге нигезлҽмҽдҽ түбҽндҽге төп төшенчҽлҽр кулланыла: 

ачык тыңлаулар - «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге халкының «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре буенча муниципаль 

хокукый актларының проектларын бергҽлҽп тикшерү аша җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан карарлар кабул итү процессында, шулай ук, федераль законлылык, ҽлеге 

Карар  белҽн билгелҽнгҽн сораулар өчен  фикер алышуда катнашу хокукларын 

гамҽлгҽ ашыру формасы; 

 инициатив тҿркем – ачык тыңлауларда  катнашу хокукы булган Россия    

Федерациясе гражданины яки гражданнар төркеме; җҽмҽгатьчелек вҽкиле – ачык 

тыңлауларда  тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽ буенча фикер алышуда, җҽмҽгать 

тыңлауларында катнашу хокукы булган физик зат, шул исҽптҽн юридик затлар, 

берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре; 

Җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽренҽ  хезмҽт вазыйфалары кушканча ачык тыңлауларга 

куелган   мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар кабул итүче  җирле үзидарҽ органнары, яки 

дҽүлҽт хакимияте  вҽкиллҽре, яки бушка булмаган килешү нигезендҽ аларның 

эшчҽнлегендҽ катнашучы затлар керми; 

ачык тыңлауларда катнашучылар - җирле үзидарҽ органнары һҽм аларның 

вҽкиллҽре, җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽре,  ачык тыңлаулар  экспертлары,  ачык 

тыңлаулар  үткҽрү буенча оештыру комитеты ҽгъзалары; 
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ачык тыңлауларда чыгыш ясау хокукы булган катнашучылар   - 

җирле үзидарҽ органнары һҽм аларның вҽкиллҽре,  ҽлеге Нигезлҽмҽнең 6нчы 

мҽддҽсендҽ билгелҽнгҽн  срокларда оештыру комитетына ачык тыңлаулар мҽсьлҽлҽре 

буенча чыгыш ясауга  үзлҽренең гаризаларын биргҽн җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽре; 

 

оештыру комитеты – ачык тыңлауларны  ҽзерлҽү һҽм   үткҽрү буенча оештыру 

эшлҽрен гамҽлгҽ ашыручы, “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

район” муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи затларыннан,  

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлеге дҽүлҽт Советы депутатларыннан,   җҽмҽгатьчелек 

һҽм гражданнарның инициативалы төркемнҽре вҽкиллҽреннҽн формалашкан(оешкан) 

коллегиаль орган; 

 

иҗтимагый фикер алышу – җҽмҽгать күзҽтчелеге(контроле) максатларында 

кулланылган иҗтимагый ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр, шулай ук җирле үзидарҽ органнары 

карарлары проектлары буенча халык алдында(публично) фикер алышу. Бу фикер 

алышуда тиешле карар  мҽнфҽгатьлҽренҽ  кагылган  җирле үзидарҽ органнарының 

һҽм оешмаларның   вҽкалҽтле затларының,  гражданнар  һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽр  

вҽкиллҽренең  катнашуы мҽҗбүри. 

ачык тыңлаулар  эксперты – ачык тыңлаулар мҽсьҽлҽлҽре буенча махсус 

белемнҽре булган һҽм бу статуста вҽкалҽтле орган тарафыннан билгелҽнгҽн зат. 

Эксперт язмача рҽвештҽ  ачык тыңлаулар мҽсьҽлҽлҽре буенча рекомендациялҽр 

тҽкъдим итҽ һҽм, аларны аргументациялҽү өчен, фикер алышуларда катнаша. 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча 

муниципаль хокукый актлар проектлары турында фикер алышу»; 

2нче статья. ачык тыңлаулар уздыру максаты 

 

Ачык тыңлаулар ҽлеге максатларда үткҽрелҽ: 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлегенең җирле  ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре буенча  

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге » җирле муниципаль берҽмлеге халкы катнашында мҽҗбүри тҽртиптҽ  ачык 

тыңлауларга чыгарылган муниципаль хокукый актларның проектларын тикшерү. 

ачык тыңлауларга чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр буенча җҽмҽгать фикерен ачыклау 

һҽм исҽпкҽ алу. 

ачык тыңлауларны ҽзерлҽү, уздыру һҽм нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү экспертларның  

ачыклыгы, хҽбҽрдарлыгы,  иреклелеге, бҽйсезлеге принциплары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

3нче  статья.   Ачык тыңлауларга чыгарылган сораулар 

 

1. Ачык тыңлаулар җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча үткҽрелҽ. Ачык 

тыңлаулар нҽтиҗҽсе җирле үзидарҽ органнары өчен тҽкъдим рҽвешендҽ була. 

2. Ачык тыңлауларга мҽҗбүри тҽртиптҽ чыгарыла: 
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1) Россия Федерациясе Конституциясе нигезлҽмҽлҽрен, федераль законнарны,  

конституцияне (устав) яки Россия Федерациясе субъекты законнарын  төгҽл итеп 

яңадан кабул итү формасында, Уставыны шушы норматив хокукый актлар 

халҽтенҽ китерү максатларында, Уставка үзгҽрешлҽр кертелҽ. Шул очрактан кала, 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлеге   Уставының проекты (алга таба - Устав),  шулай ук 

Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турындагы  “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Олы Салтык аыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге 

Советы Карары проекты. 

2) җирле бюджет проекты һҽм аның үтҽлеше турында хисап (отчет); 

3) “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы салтык 

авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегенең  социаль-икътисадый үсеше стратегиясе 

проекты; 

4).“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык 

авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеген  үзгҽртеп кору турындагы мҽсьҽлҽлҽр. 

Чыгарма(исключение): 

2003 елның 6нчы октябрендҽге  131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендҽ 

җирле үзидарҽ оешмасының гомуми принциплары турында”гы Федераль 

законның 13нче статьясы нигезендҽ, “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеген үзгҽртеп 

кору өчен “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы 

Салтык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге халкының, тавыш бирү юлы белҽн 

яки гражданнар җыеннарында ризалыгы талҽп ителҽ; 

5) генераль план проекты, җирдҽн файдалану кагыйдҽлҽре һҽм төзелешлҽр 

проекты, территорияне планлаштыру проекты, территорияне ызанлау проекты, 

территориялҽрне төзеклҽндерү кагыйдҽлҽре проекты, күрсҽтелгҽн расланган 

документларның берсенҽ үзгҽрешлҽр кертүне күз уңында тоткан проект, җир 

участогын яки  капиталь төзелеш объектын куллануның шартлы рҽвештҽ рөхсҽт 

ителгҽн төренҽ рөхсҽт бирү карары проекты, рөхсҽт ителгҽн төзелешнең  чикле 

параметрларыннан  тайпылуга рөхсҽт бирү турындагы карары проекты, капиталь 

төзелеш объектлары реконструкциялҽре, расланган җирдҽн файдалану һҽм 

төзелеш кагыйдҽлҽре булмаганда җир участокларының һҽм капиталь төзелеш 

объектларының рөхсҽт ителгҽн кулланылышының бер төрен шундый башка 

кулланылыш төренҽ үзгҽртү сораулары буенча..., 

6) халык алдында сервитутлар билгелҽү сораулары; 

7) җылылык белҽн тҽэмин итү схемасы проекты; 

8) федераль законлылык тарафыннан билгелҽнгҽн башка сораулар; 

3. Һҽр мҽсьҽлҽ буенча  төрле яклап һҽм тулысынча фикер алышуга 

каршылык булмаган очракта, берничҽ мҽсьҽлҽ буенча бер үк вакытта ачык 

тыңлаулар үткҽрергҽ рөхсҽт ителҽ; 

    4. Башка финанслау Россия Федерациясе законнары тарафыннан билгелҽнмҽгҽн 

булса, ачык тыңлауларны  оештыру һҽм уздыру җирле бюджет хисабына 

финанслана. 

 

4нче статья. Ачык тыңлаулар  инициаторлары 
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Ачык тыңлаулар, Регламент нигезендҽ, , “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Олы салтык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге 

Советы, (алга таба - Совет), “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Олы Салтык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге башлыгы (алга таба - 

Башлык) инициативасы, халык инициативасы буенча үткҽрелҽ. 

Ачык тыңлаулар үткҽрү буенча халык инициативасы 15 кешедҽн дҽ ким булмаган, 

18 яше тулган гражданнар төркеменнҽн булырга мөмкин. 

 

2нче бҥлек. АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫ БИЛГЕЛҼҤ 

 

5нче статья. Ачык тыңлауларны билгелҽҥ 

 

1. Халык яки Совет инициативасы буенча үткҽрелҽ торган ачык тыңлаулар, Совет 

карары белҽн билгелҽнҽ. 

    Башлык инициативасы буенча үткҽрелҽ торган ачык тыңлаулар,  “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлеге Башлыгы карары белҽн билгелҽнҽ. 

     Ачык тыңлаулар Россия Федерациясе канунчылыгы тарафыннан җирле 

үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽренҽ кергҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча үткҽрелҽ. 

2. Ачык тыңлаулар уздыру турында  халыкның инициативасын  белдерү өчен һҽм 

инициативаны күтҽреп алу буенча халыктан  имзалар җыю өчен 15 кешедҽн дҽ 

ким булмаган инициатива төркеме формалаша. 

2.1. Инициатива төркеме Советка тҽкъдим итҽ: 

1 нче номерлы кушымта нигезендҽ,  гражданнарның инициатив төркеменең 

вҽкалҽтле вҽкиле тарафыннан имзаланган  форма буенча, ачык тыңлаулар  

мҽсьҽлҽсен күрсҽтеп, ачык тыңлауларны билгелҽү турындагы гариза һҽм аларны 

уздыруның мөһимлеген дҽлиллҽү; 

- муниципаль акт проекты; 

- (фикер алышу өчен  җҽмҽгать тыңлауларына куелган очракта) муниципаль 

хокукый актның максатларын һҽм төп нигезлҽмҽлҽрен күрсҽтеп, аны кабул итүнең 

мөһимлеген дҽлиллҽгҽн аңлатма язуы; 

- (гамҽлгҽ ашыру өчен өстҽмҽ матди һҽм башка чыгымнар талҽп итҽ торган     

муниципаль хокукый актны, җҽмҽгать тыңлауларына карау өчен  куелган очракта) 

финанс-икътисадый нигезлҽү; 

-2 нче номерлы  кушымта нигезендҽге форма буенча, гражданнарның инициатив 

төркеме исемлеге; 

- гражданнарның инициатив төркемен төзү турында карар кабул ителгҽн җыелыш 

беркетмҽсе; 

-  (муниципаль хокукый актны җҽмҽгать тыңлауларына карау өчен  куелган 

очракта) битлҽр санын, шулай ук муниципаль хокукый акт проекты докладчысын  

күрсҽтеп инициатив төркем тарафыннан тҽкъдим ителгҽн, исемлекле инициатив 

төркем вҽкалҽтле вҽкиленең вҽкиле тарафыннан имзаланган бергҽ теркҽп җибҽрелҽ 

торган (сопроводительное) хат; 

Гариза һҽм беркетмҽ рҽислек итүче (гражданнарның инициатив төркеменең  
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вҽкалҽтле вҽкиленең вҽкиле) һҽм инициатив төркем җыелышының 

сҽркатибе  тарафыннан имзаланган булырга тиеш; 

2.2. Ҽгҽр Советка бер үк вакытта чын статьяның 2.1 пунктчасында 

билгелелҽнгҽн барлык документлар да тҽкъдим ителгҽн булса, гариза бирелгҽн булып 

санала; 

2.3. Советка гариза һҽм аңа өстҽлгҽн документлар кергҽн көннҽн алып 30 

көнлек срок эчендҽ, җҽмҽгать тыңлаулары уздыруны хуплаган халыкның - чын 

Нигезлҽмҽнең 3 нче номерлы кушытасы формасы буенча “Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге” муниципаль 

берҽмлегендҽ яшҽүче  18 яшь тулган халыкның гомуми саныннан 1% ким булмаган 

яшҽүчелҽрнең имзалары инициатив төркем тарафыннан җыелган һҽм тапшырылган 

булырга тиеш. 

Имзалар Советка җҽмҽгать тыңлаулары уздыру инициативасын  тҽкъдим итү 

турындагы гариза биргҽн көннҽн алып җыелырга мөмкин 

     Кул кую кҽгазенҽ кул куелмаган ысул яки карандаш белҽн мҽгълүматлар 

кертергҽ рөхсҽт ителми. Гражданнар турындагы һҽм даталарда тиешле 

мҽгълүматлҽрдҽге төзҽтүлҽрне язылу кҽгазенҽ кертү һҽм раслау имзалары, шуңа 

бҽйле рҽвештҽ, гражданнар һҽм имзаларны җыючылар тарафыннан килешенгҽн 

булырга тиеш. 

 

2.4. Язылу кҽгазьлҽре тапшырылганнан алып, 10 көн эчендҽ Совет эш төркеме 

төзи һҽм язылу кҽгазьлҽрендҽ тҽкъдим ителгҽн мҽгълүматларны тикшерү уздыра. 

Кул кую кҽгазьлҽрендҽге имзаларны һҽм мҽгълүматларны тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

буенча, имза хакыйкый яисҽ хакыйкый түгел дип таныла ала. Чын Нигезлҽмҽ 

нигезендҽ ҽлеге имзалар хакыйкый түгел дип билгелҽнмҽгҽн очракта хакыйкый була. 

Хакыйкый булмаган имзалар  яки имзалар җыю тҽртибен бозып җыелган һҽм 

(яки) тутырылган язылу кҽгазе дип: 

1) Имзалар җыю  чорыннан тыш җыелган имзалар; 

2) “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ яшҽүче халыкнҽң 18 яше тулмаган 

вҽкиллҽре; 

3) Кул кую кҽгазенҽ үз кулы белҽн үз имзасын кую датасын күрсҽтмҽгҽн 

гражданнарның имзасы; 

4)  кул куелмаган ысул яки карандаш белҽн мҽгълүматлар кертелгҽн имзалар; 

5) Гражданнар турындагы һҽм даталарда тиешле мҽгълүматлҽрдҽге төзҽтүлҽрне 

язылу кҽгазенҽ кертү һҽм раслау имзалары (ул төзҽтүлҽр гражданнар һҽм 

имзаларны җыючылар тарафыннан махсус килешенмҽгҽн очракта); 

6) Формасы 3нче номерлы кушымтадагы чын Нигезлҽмҽ талҽплҽренҽ туры 

килми торган кул кую кҽгазендҽге барлык имзалар таныла. 

Тикшерү нҽтиҗҽлҽре кул кую кҽгазьлҽренең тикшерү беркетмҽсе белҽн 

рҽсмилҽштерелҽ (4нче номерлы кушымта). 

2.5. Чираттагы Совет утырышында, кул кую кҽгазьлҽре кергҽн көннҽн 15 

көнлек вакыт дҽверендҽ, ачык тыңлаулар билгелҽү турындагы карар яисҽ ачык 

тыңлаулар турындагы гаризаны  кире кагу карары кабул ителҽ, ҽгҽр: 

1)  ачык тыңлауларга чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр җирле үзидарҽ органнары 
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компетенциясенҽ кермҽсҽ (ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3нче номерлы 

искҽрмҽсендҽге очрактан  кала); 

2)  ачык тыңлауларны уздыру турындагы халык инициативасын алга чыгару 

өчен тҽкъдим ителгҽн хакыйкый имзалар саны гына җитми ; 

3) алга чыгару инициативасының тҽртибе үтҽлмҽгҽн; 

4) каралырга тҽкъдим ителгҽн муниципаль норматив хокукый акт проекты 

Россия Федерациясе Конституциясенҽ, федераль конституция законнарына, 

федераль законнарга, башка норматив хокукый актларга туры килми; 

5)   шушы мҽсьҽлҽ чыгарылган тыңлаулар уздырылган датадан соң елдан 

кимрҽк вакыт узган. 

2.6. Ачык тыңлаулар билгелҽү турындагы гаризадан тайпылу, ачык 

тыңлауларны билгелҽү өчен, баш тарту китереп чыгарган җитешсезлеклҽрне бетергҽн 

очракта, инициатив төркем тарафыннан документларны кабат кертүгҽ каршылык 

булып тормый. 

2.7. Ачык тыңлауларны билгелҽү мҽсьҽлҽсе Совет тарафыннан  Совет 

регламенты нигезендҽ карала. 

2.8. Ачык тыңлаулар билгелҽү турындагы гаризадан тайпылу булган очракта, 

Совет, эшче көннҽрдҽ хисапланган 5 көнлек срокта, гражданнарның инициатив 

төркеменең вҽкалҽтле вҽкиле адресына язма мотивлаштырылган хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ 

(юллый). 

3.  Ачык тыңлауларны билгелҽүче совет, Башлык,   тыңлауларның мҽсьҽлҽсе, 

вакыты, һҽм үткҽрү урыны, оештыру комитеты составы, исҽпкҽ алу буенча 

тҽкъдимнҽр тҽртибе һҽм ачык тыңлауларга чыгарылган муниципаль хокукый акт 

проекты турында фикер алышуда гражданнарның катнашуы турында мҽгълүматле 

тиешле муниципаль актлар кабул итҽлҽр. 

Ачык тыңлауларны үткҽрү датасы, федераль канунчылык,  Устав һҽм ҽлеге 

Нигезлҽмҽ тарафыннан башка билгелҽү булмаганда, ачык тыңлаулар билгелҽү 

турындагы муниципаль  хокукый акт кабул ителгҽн көннҽн 30 көнлек срокта 

билгелҽнҽ. 

 

6нчы статья     Ачык тыңлаулар турында  мҽгълҥмат бирҥ. 

 

1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык 

авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге халкына ачык тыңлаулар турында игълан бирү, 

тыңлаулар  уздырган көнгҽ кадҽр эшче көннҽрдҽ хисапланган 10 көнлек 

дҽвердҽ,(федераль канунчылык,  Устав һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ тарафыннан башка 

билгелҽү булмаганда), ачык тыңлаулар билгелҽү турындагы  муниципаль хокукый акт 

турында фикер алышуның проект-кушымтасы белҽн  муниципаль хокукый акт 

билгелҽү турында игълан итү (аны карау өчен ачык тыңлауларга керткҽн очракта), 

массакүлҽм мҽгълүмат чараларында, рҽсми сайтта һҽм (яки) башка мҽгълүмат 

системалары өчен мҽгълүмат стендында бастырып чыгару юлы белҽн башкарыла. 

1.1 Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре массакүлҽм мҽгълүмат чараларында, “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге”  

муниципаль берҽмлегенең рҽсми сайтында һҽм(яисҽ) башка мҽгълүмат 

системалары һҽм мҽгълүмат стендларында басылып чыга. 



 8 

    Мҽгълүмати стендлар яхшы күренҽ торган урыннарда, мҽгълүмат 

кулланучыларның   күрҽ алу мөмкинлеклҽрен  тҽэмин итүне исҽпкҽ алып 

урнаштырыла. 

   Мҽгълүмати стендларны урнаштыру, эргономика талҽплҽренҽ туры китереп, 

мҽгълүмат кулланучының озак вакытлар мҽҗбүр ителгҽн уңайсыз халҽттҽ тору 

кирҽклеген гамҽлдҽн чыгарып  гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. 

   Мҽгълүмати стендларны төсле рҽвештҽ бизҽү  эстетик талҽплҽргҽ туры килергҽ 

тиеш. Мҽгълүмати стендлар, мҽгълүмати битлҽр сыярлык А4 форматлы кесҽлҽр 

белҽн тулыландырылырга мөмкин. 

2. Ачык тыңлауларда яки иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект 

экспозициясе үткҽрү мҽйданчыгы, шулай ук проект экспозициясенҽ килүчелҽрнең 

консультация алу вакыты килешү буенча ачык тыңлаулар яисҽ җҽмҽгать 

тыңлауларында фикер алышу турында хҽбҽр итүгҽ кертелҽ. 

   Экспозиция эшлҽгҽн чорда килүчелҽр өчен консультациялҽр, проект турында 

басма мҽгълүмати материаллар тарату оештырыла. 

    Экспозициягҽ килүчелҽр тикшерелүче проектка, мҽсьҽлҽгҽ карата үзлҽренең 

тҽкъдимнҽрен, кисҽтүлҽрен язмача рҽвештҽ  экспозициягҽ килүчелҽрнең исҽбен 

алу  һҽм тҽкъдимнҽр, искҽрмҽлҽр язу өчен тиешле китапка (журнал) кертергҽ  

хокуклы. 

    

    Экспозиция проектына: 

- проект; 

- проектка аңлатмалы  хат; 

- Россия Федерациясенең законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары 

нигезендҽ алынган документлар килештерүлҽре күчермҽлҽре; 

- ачык тыңлаулар яисҽ проект буенча иҗтимагый фикер алышуны (массакүлҽм 

мҽгълүмат чарасының ял мҽгълүматларын күрсҽтеп) уздыру турында мҽгълүмати 

хҽбҽр итүне бастырып чыгару күчермҽсе; 

- тикшерелүче проект буенча гражданнарны хҽбҽрлҽү максатыннан, (проектның 

ҽзерлҽү (эшлҽү) оештыручысы андый материаллар белҽн тҽэмин иткҽн очракта) 

башка мҽгълүмати һҽм демонстрацион материаллар тапшырыла; 

 

3 бҥлек. АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫ  ҼЗЕРЛҼҤ ҺҼМ УЗДЫРУ 

 

7нче статья. Ачык тыңлауларны ҽзерлҽҥне оештыру һҽм уздыру 

 

1. Ачык тыңлаулар “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы салтык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегендҽ яшҽүче халык өчен уңайлы 

вакытта үткҽрелҽ (ачык тыңлауларны эш көне булмаган вакытларда 11.00 

сҽгатьтҽн 18.00 сҽгатькҽ яисҽ эш көннҽрендҽ 17.00 сҽгатьтҽн башлап  22.00 

сҽгатьтҽн  дҽ соңга калмыйча  үткҽрергҽ киңҽш ителҽ). 

 

2. Халык алдында тыңлауларны билгелҽү турында карар кабул иткҽн җирле 

үзидарҽ органының оештыру комитетын  “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 
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муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге”  муниципаль берҽмлегенең 

вҽкиллекле органы депутатларыннан, “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлегенең  

башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽреннҽн, иҗтимагый оешмалар вҽкиллҽреннҽн, 

гражданнар инициатив төркемнҽреннҽн торган, (ҽгҽр ачык тыңлауларның уздыру 

инициаторы булып  гражданнарның инициатив төркеме чыгыш ясаса) саны 5 

кешедҽн ким булмаган оештыру комитеты формалаштыра. 

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

утырышта үз составыннан рҽис, рҽис урынбасары һҽм сҽркатип сайлый. Оештыру 

комитеты, утырышта   ҽгъзаларының яртысыннан артыгы булганда, карарлар 

кабул итҽргҽ хокуклы. 

   Оештыру комитеты катнашырга телҽүчелҽрнең тыңлаулар үткҽрелҽ торган 

бинага каршылыксыз керү мөмкинлеген тҽэмин итҽргҽ бурычлы. 

    Оештыру комитеты тыңлаулар уздырыла торган көнне ачык тыңлауларда 

катнашучыларны теркҽүне оештыра. 

 

3. Җҽмҽгать тыңлауларында рҽислек итүче булып оештыру комитеты рҽисе тора. 

Рҽислек итүче ачык тыңлауларны ача, тыңлаулар буенча сорау (сораулар), 

тыңлауларны үткҽрү тҽртибенҽ карата тҽкъдимнҽр яңгырата, үзе, сҽркатибе һҽм 

экспертлар белҽн таныштыра, тыңлаулар үткҽрүнең инициаторларын атый. 

Оештыру комитеты сҽркатибе ачык тыңлаулар беркетмҽсен алып бара. 

 

4. Рҽислек итүче фикер алышу буенча үткҽрелҽ торган мҽсьҽлҽне игълан итҽ һҽм 

ачык тыңлаулар үткҽрү инициаторлары белҽн  вҽкалҽтле вҽкиллек итүче затка, 

экспертларга, шулай ук чыгыш ясау хокукына ия булган  ачык тыңлауларда 

катнашучыларга сүз бирҽ. 

Чыгышлар чираты оештыру комитеты тарафыннан теркҽлгҽн гаризалар бирелү 

чираты белҽн билгелҽнҽ. 

 

5. Тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн экспертлар, үзлҽренең  

рекомендациялҽрен алып ташларга һҽм (яки) ачык тыңлауларның башка 

катнашучылары тарафыннан тҽкъдим ителгҽн тҽкъдимнҽренҽ кушылырга хокуклы. 

    Фикер алышу нҽтиҗҽлҽре буенча җирле ҽһҽмияткҽ ия, ачык тыңлауларга 

чыгарылган сорауны (сорауларны) чишү буенча бердҽм тҽкъдимнҽр һҽм 

рекомендациялҽр исемлеге төзелҽ (чыгарма булып ачык тыңлауларда 

катнашучылар алып ташлаган тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽр тора). 

 

6. Рҽислек итүче, тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽр белҽн йомгаклау документы 

төзегҽннҽн соң, җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽне хҽл итүнең (сораулар) йомгаклау 

вариантын катнашучылар тавыш бирүенҽ куя. 

    Ачык тыңлауларда мҽсьҽлҽне хҽл итү ачык тавыш бирү юлы белҽн теркҽлгҽн 

тыңлауларында катнашучыларның гади күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ. 

    Тыңлауларда катнашучы һҽр кеше бер тавышка ия, аны ул җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽнең тҽкъдим ителгҽн карары өчен (аңа каршы яки тавыш бирүдҽн тыелып 

торам дип) бирҽ. Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре беркетмҽгҽ теркҽлҽ (кертелҽ). Беркетмҽ 
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ачык тыңлаулар рҽислек итүчесе һҽм сҽркатибе тарафыннан имзалана. 

 

7. Ачык тыңлаулар беркетмҽсе нигезендҽ, ачык тыңлауларны уздырганнан соң эш 

көннҽре белҽн хисапланган 3 көнлек дҽвер эчендҽ, ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре 

турында бҽялҽмҽ төзелҽ (6нчы номерлы кушымта), анда: 

1) ачык тыңлауларга чыгарылган сорау (сораулар); 

2)  ачык тыңлауларны үткҽрүнең инициаторы (башлап йөрүчесе); 

3) ачык тыңлауларны билгелҽү турындагы хокукый актның атамасы, датасы, 

номеры, шулай ук аны бастырып чыгару (халыкка җиткерү) датасы; 

4) ачык тыңлауларны үткҽрүнең датасы, вакыты һҽм үткҽрү урыны; 

5) ачык тыңлауларны үткҽрүче оештыру комитеты; 

6) ачык тыңлауларда катнашучылар,  шул исҽптҽн чыгыш ясарга  хокук  алучылар 

турында мҽгълүмат; 

7) ачык тыңлауларга чыгарылган җирле ҽһҽмияттҽге сорауны (сорауларны) чишү 

буенча тҽкъдимнҽрнең һҽм рекомендациялҽрнең бердҽм исемлеге. Чыгарма: ачык 

тыңлауларда катнашучылар тарафыннан алып ташланган тҽкъдимнҽр һҽм 

рекомендациялҽр; 

8) җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽне хҽл итүнең  йомгаклау варианты; 

9) ачык тыңлауларда катнашучыларның тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре күрсҽтелҽ. 

 

8. Ачык тыңлауларның  нҽтиҗҽлҽре турындагы бҽялҽмҽ  оештыру комитетының 

рҽисе һҽм сҽркатибе тарафыннан имзалана һҽм ачык тыңлауларны уздырганнан 

соң эш көннҽре белҽн хисапланган 3 көнлек дҽвер эчендҽ бастырылырга (халыкка 

җиткерелергҽ) тиеш була. 

 

9. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турындагы бҽялҽмҽ җирле үзидарҽ органы, 

мҽсьҽлҽлҽрне һҽм сорауларны кабул итү, ачык тыңлауларга чыгару буенча 

җаваплы кеше  тарафыннан мҽҗбүри каралырга тиеш. 

 

10. Бҽялҽмҽ нҽтиҗҽлҽре, ачык тыңлауларның  нҽтиҗҽлҽре турындагы бҽялҽмҽне 

җирле үзидарҽ органы вҽкалҽтле вҽкиле караганнан соң эш көннҽре белҽн 

хисапланган 3 көнлек дҽвер эчендҽ, мҽҗбүри тҽртиптҽ ачык тыңлаулар 

инициаторлары тарафыннан муниципаль берҽмлек халкына бастырып чыгару 

(халыкка җиткерү) юлы белҽн җиткерелҽ. 

11. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турындагы бҽялҽмҽ, Россия Федерациясе 

законлылыгы тарафыннан билгелҽнгҽн очраклардан тыш, тҽкъдим рҽвешендҽ 

була. 

 

4нче бҥлек. МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕК УСТАВЫНЫҢ  ПРОЕКТЫ, 

УСТАВКА ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ ТУРЫНДАГЫ СОВЕТ КАРАРЫ  

ПРОЕКТЫ, ҖИРЛЕ БЮДЖЕТ ПРОЕКТЫ ҺҼМ  АНЫҢ ҤТҼЛЕШЕ БУЕНЧА 

ОТЧЕТЫ, МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКНЕ ҤЗГҼРТЕП КОРУ МҼСЬҼЛҼСЕ, 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКЛҼРНЕҢ  ГЕНЕРАЛЬ  ПЛАННАРЫ  

ПРОЕКТЛАРЫ БУЕНЧА АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫ ОЕШТЫРУ ҺҼМ УЗДЫРУ 

ҤЗЕНЧҼЛЕКЛҼРЕ 
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8нче статья. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставының проектын һҽм 

Уставка ҥзгҽрешлҽр кертҥ турындагы Совет карары проектын җҽмҽгать 

тыңлауларында карау ҥзенчҽлеклҽре 

 

1. Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турындагы Устав проекты һҽм 

Совет карарлары проекты, “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның 

гомуми принциплары турында”гы 2003 елның  6нчы октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законында һҽм Уставта каралаган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, ачык 

тыңлауларда карала. 

2. Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турындагы Устав проекты һҽм Совет 

карарлары проекты Совет тарафыннан   аны кабул итү турындагы мҽсьҽлҽне 

карауга 30 көннҽн дҽ кичекмичҽ рҽсми бастырылырга (халыкка җиткерелергҽ) 

тиеш. Бер үк вакытта күрсҽтелгҽн проект буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу тҽртибе, 

аның буенча фикер алышуда гражданнарның катнашу тҽртибе, шулай ук проект 

буенча ачык тыңлаулар билгелҽү турында Совет карары басылып чыга. 

Уставка Россия Федерациясе Конституциясе нигезлҽмҽлҽренең, федераль 

законнарның, Татарстан Республикасы Конституциясенең, Татарстан Республикасы 

законнарының төгҽл кабатлап эшлҽү кебек формадагы   үзгҽрешлҽре кертелгҽндҽ,    

Уставны шушы норматив хокукый актлар  халҽтенҽ китерү максатларында, Совет 

карарларының Уставка  үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү,  шулай ук   аның буенча 

фикер алышуда гражданнарның катнашу тҽртибе турындагы проект буенча 

тҽкъдимнҽр исҽп тҽртибен рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү)  талҽп ителми. 

3. Устав проекты яки Совет карары проекты буенча Уставка үзгҽрешлҽр һҽм 

өстҽмҽлҽр кертү турындагы ачык тыңлаулар, күрсҽтелгҽн проектлар бастырып 

чыгарылганнан соң, кимендҽ 10 көн дигҽндҽ, Устав тарафыннан билгелҽнгҽн вакытта 

үткҽрелҽ. 

4. Муниципаль берҽмлек Уставына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турындагы   

муниципаль хокукый акт Советы карары проекты яки Устав проекты буенча ачык 

тыңлаулар үткҽрү буенча вҽкалҽтле орган булып оештыру комитеты тора. 

 

 

9нчы Статья. Ачык  тыңлауларда җирле бюджет проектын һҽм аның ҥтҽлеше 

буенча отчет бирҥ ҥзенчҽлеклҽрен карау 

 

1. Җирле бюджет проекты һҽм  аның үтҽлеше турындагы еллык отчѐт  ачык 

тыңлауларда Россия Федерациясе Бюджет кодексы, башка федераль законнар, 

Устав, « Татарстан Республикасы»Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

берҽмлегендҽ бюджет процессы турында”гы Нигезлҽмҽ тарафыннан каралган 

үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып карала. 

2.  Җирле бюджет проекты буенча ачык тыңлауларны һҽм җирле бюджет үтҽлеше 

турындагы отчѐтны гамҽлгҽ ашыручы орган булып оештыру комитеты тора. 

   Җирле бюджет проекты буенча ачык тыңлауларны билгелҽү  турындагы карарны 
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кабул итүче   һҽм җирле бюджет үтҽлеше турындагы отчѐтны гамҽлгҽ 

ашыручы орган булып   муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы тора. 

3. Җирле бюджет проекты буенча ачык тыңлауларны билгелҽү турында, җирле 

бюджет үтҽлеше турындагы отчѐт буенча карарлар, кабул ителгҽннҽн соң 10 

көнлек срокта бастырылырга тиеш. 

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

турындагы отчѐт  (җирле бюджет үтҽлеше турындагы хисап) җирле бюджет 

проекты бастырып чыгарылганнан соң, ким дигҽндҽ, 15 календарь көннҽреннҽн 

соң үткҽрелҽ. 

 

10нчы  Статья. Җҽмҽгать тыңлауларында муниципаль берҽмлекнең социаль-

икътисади ҥсешенең стратегиясе проектын карау ҥзенчҽлеклҽре. 

 

Муниципаль берҽмлекнең  социаль-икътисади үсешенең стратегиясе 

проектларына 

кагылышлы мҽсьҽлҽлҽр, 2003 елның 6нчы октябендҽге 131-ФЗ номерлы “Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында”гы 

Федераль закон, 2014 елның 28 нче июнендҽге 172-ФЗ номерлы “Россия 

Федерациясендҽ стратегик планлаштыру турында”гы Федераль закон тарафыннан 

каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып ачык тыңлауларга чыгарыла. 

 

11нче Статья. Муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору  турындагы мҽсьҽлҽне 

җҽмҽгать тыңлауларында карау ҥзенчҽлеклҽре. 

 

1. Муниципаль берҽмлекне үзгҽртеп кору  турындагы мҽсьҽлҽ буенча ачык 

тыңлаулар 2003 елның 6нчы октябрендҽге 131-ФЗ номерлы “Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында”гы 

Федераль законның 13нче  маддҽсендҽ каралган очракларда үткҽрелҽ.Чыгарма: 

күрсҽтелгҽн Федераль законның 13нче маддҽсенең 5нче өлеше. 

3.  Муниципаль берҽмлекне  үзгҽртеп кору турындагы сораулар буенча ачык 

тыңлаулар үткҽрү буенча вҽкалҽтле орган булып   оештыру комитеты тора. 

 

 

12нче Статья. Иҗтимагый фикер алышуларда,  ачык тыңлауларда 

муниципаль берҽмлеклҽрнең территориаль планлаштыру документлары 

проектлары буенча сораулар карау  ҥзенчҽлеклҽре. 

 

Генераль планнар проектларына,  җирдҽн файдалану һҽм төзелеш проектларына, 

территориялҽрне планлаштыру проектларына, территорияне ызанлау 

проектларына, территориялҽрне төзеклҽндерү  проектларына, алда күрсҽтелгҽн 

расланган документларның берсенҽ үзгҽрешлҽр кертүне күз алдында тотучы  

проектларга, җир участогын яки капиталь төзелеш объектын куллануның шартлы 

рҽвештҽ рөхсҽт ителгҽн төренҽ рөхсҽт бирү турындагы  карарлар проектларына, 

рөхсҽт ителгҽн төзелешнең аерым параметрларыннан кире кагылуга рөхсҽт бирү 

карары проектларына, капиталь төзелеш объектларын реконструкциялҽүгҽ, 
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расланган җирдҽн файдалану һҽм төзелеш  кагыйдҽлҽре булмаганда, җир 

участогын һҽм капиталь төзелеш объектын куллануның   рөхсҽт ителгҽн бер төрен 

башка шундый ук куллану төренҽ кагылган мҽсьҽлҽлҽр, Россия Федерациясенең 

шҽһҽр төзелеше кодексы тарафыннан билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, 

шулай ук иҗтимагый фикер алышуга чыгарыла ала. 

 

Җирлеклҽрнең генераль планнарының, шҽһҽр округларының генераль 

планнарнының проектлары буенча  җҽмҽгать фикер алышуын, ачык  тыңлауларны 

оештыруның һҽм уздыруның үзенчҽлеклҽре Россия Федерациясенең шҽһҽр 

төзелеше кодексының 28нче маддҽсендҽ китерелгҽн. 

Җирлеклҽрнең генераль планнарына, шҽһҽр округларының генераль 

планнарына  (алга таба - иҗтимагый фикер алышу яки ачык тыңлаулар) 

үзгҽрешлҽр кертүне күздҽ тоткан җирлеклҽрнең генераль планнарының, шҽһҽр 

округларының генераль планнарнының проектлары буенча  җҽмҽгать фикер 

алышуы, ачык  тыңлаулар муниципаль берҽмлекнең һҽр торак пунктында 

үткҽрелҽ. 

Иҗтимагый фикер алышуда яки ачык тыңлауларда катнашучыларны, 

иҗтимагый фикер алышуда яки ачык тыңлауларда катнашу өчен тигез 

мөмкинлеклҽр белҽн тҽэмин итү максатларында, иҗтимагый фикер алышу яки 

ачык тыңлаулар уздырганда торак пункт территориясе өлешлҽргҽ бүленгҽн 

булырга мөмкин. 

 

Иҗтимагый фикер алышуларның яки ачык тыңлауларның вакыты, аларны 

үткҽрү турында муниципаль берҽмлек халкына хҽбҽр итүдҽн алып иҗтимагый 

фикер алышуларның яки ачык тыңлауларның нҽтиҗҽлҽре турында бастырып 

чыгаруга кадҽр муниципаль берҽмлекнең уставы һҽм (яисҽ) муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органының норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ һҽм 

бер айдан кимрҽк, өч айдан артыграк була алмый. 

Җирле администрация Башлыгы, иҗтимагый фикер алышуларның яки ачык 

тыңлауларның нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып:                 

1) генераль планның проекты белҽн ризалыгы һҽм аны муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органына җибҽрү турында; 

2) генераль планның проектын кире кагу һҽм аны эшлҽп бетерүгҽ җибҽрү 

турында карар кабул итҽ. 

 

3нче  маддҽ.  Җҽмгыять сервитутларын билгелҽҥ буенча  ачык тыңлаулар 

уздыруның ҥзенчҽлеклҽре 

 

1. Җҽмгыять сервитутларын билгелҽү буенча  ачык тыңлауларда катнашу хокукына   

территориясендҽ җҽмгыять сервитутлары билгелҽү каралган «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлегендҽ даими яисҽ күбесенчҽ яшҽүче,  тыңлаулар үткҽрү 

көненҽ  18 яше тулган һҽр граждан ия. 

    Гражданнарның ачык тыңлауларында   катнашуы үз телҽклҽре белҽн 

башкарыла. Ачык тыңлауларда « Татарстан Республикасы Кама Тамагы 
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муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ урнашкан иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, барлык милек 

формаларының коммерциячел һҽм коммерциячел булмаган оешмалар 

катнашучылар була ала. 

2. Ачык тыңлаулар 13 мҽддҽнең 1 пунктында күрсҽтелгҽнчҽ, вҽкалҽтле орган яки 

физик һҽм юридик затларның инициативасы буенча үткҽрелҽ. Ачык тыңлауларны 

үткҽрү буенча вҽкалҽтле орган булып оештыру комитеты тора. 

3.  Ачык тыңлауларны уздыру турында карар кабул ителгҽннҽн соң 7 эш көне 

дҽвамында вҽкалҽтле орган аларны үткҽрү турында «Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге » муниципаль 

берҽмлегенең муниципаль актларының публикациясе өчен билгелҽнгҽн рҽсми 

массакүлҽм мҽгълүмат чараларында бастыра. 

Ачык тыңлаулар ачылыр алдыннан аларның катнашучыларын: 

юридик зат өчен - юридик затның тулы исемен, дҽүлҽт теркҽве 

мҽгълүматлҽрен; 

шҽхси эшмҽкҽр өчен - исем-фамилиясен, атасының исемен, шҽхси эшмҽкҽр 

сыйфатында гражданинның һҽм дҽүлҽт теркҽве мҽгълүматларын; 

физик затлар өчен - исем-фамилиясен, атасының исемен, туган елын, яшҽү 

урыны адресын күрсҽтеп, мҽҗбүри теркҽү үткҽрелҽ. 

4. Ачык тыңлауларның нҽтиҗҽсе аларны уздыруның датасы һҽм урыны, 

катнашучылар һҽм анда булганнарның саны, ачык тыңлауларның рҽисенең, 

сҽркатибенең фамилиясе, исеме, атасының исеме, чыгышларның эчтҽлеге, тавыш 

бирү нҽтиҗҽлҽре һҽм кабул ителгҽн карарлар күрсҽтелгҽн беркетмҽ белҽн 

рҽсмилҽштерелҽ. 

    Беркетмҽ ике нөсхҽдҽ төзелҽ һҽм ачык тыңлауларның рҽисе һҽм сҽркатибе 

тарафыннан имзалаштырыла. Беркетмҽгҽ ачык тыңлауларда катнашучыларның 

исемлеге беркетелҽ. 

5. Җҽмгыять сервитутларын билгелҽү буенча  ачык тыңлауларның 

нҽтиҗҽлҽре 

вҽкалҽтле орган тарафыннан каралалар һҽм җҽмгыять сервитутларын билгелҽү 

өчен мөһим булган кирҽкле документларга  кушылалар. 

    Җҽмгыять сервитутларын билгелҽү буенча  ачык тыңлаулар беркетмҽсе срогы - 

өч ел. Вҽкалҽтле орган җитҽкчесе җҽмгыять сервитутларын билгелҽү буенча  ачык 

тыңлаулар беркетмҽсен саклау өчен җаваплы. 

 

14нче Статья   Ачык тыңлауларда  җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

схемаларының проектын карау  ҥзенчҽлеклҽре 

 

Җылылык белҽн тҽэмин  итү схемаларының проекты буенча ачык тыңлаулар 2012 

елның 22 февралендҽге  “Җылылык белҽн тҽэмин итү схемаларына, аларны эшлҽү 

һҽм раслау тҽртибенҽ талҽплҽр турында”гы Россия Федерациясе Хөкүмҽте 

карарының 154 нче номеры нигезендҽ каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып  

үткҽрелҽ. 
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«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ 

ачык тыңлаулар оештыру һҽм уздыру 

тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽгҽ 1нче 

номерлы 

Кушымта 

  

 

  

 

ХАЛЫК АЛДЫНДА ТЫҢЛАУЛАР БИЛГЕЛҼҤ ТУРЫНДА 

 ГАРИЗА 

______ кеше санында инициатив төркем, исемлек теркҽп бирелҽ, «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге халыкның 

инициативасы буенча түбҽндҽге сораулар буенча ачык тыңлаулар билгелҽргҽ тҽкъдим 

итҽ: 

 _______________________________________________________________________ 

Ачык тыңлаулар уздыруның мөһимлеген дҽлиллҽү: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Кушымта (чынлыкта күрсҽтелгҽн документлар фаразлана): 

1) муниципаль хокукый акт проекты (кертелгҽн очракта); 

2) аңлатма хаты; 

3) финанс-икътисадый нигезлҽү (гамҽлгҽ ашыру өстҽмҽ матди чыгымнар һҽм башка 

чыгымнар талҽп иткҽн муниципаль хокукый акт кертелгҽн очракта); 

         4) гражданнарның инициатив төркеме исемлеге; 

5) гражданнарның инициатив төркемен төзү турында карар кабул ителгҽн җыелыш 

беркетмҽсе;  

 6) бергҽ теркҽп җибҽрелҽ торган хат. 

 

Гражданнарның  инициатив төркеме 

 вҽкалҽтле вҽкиле                                        _____________ ______________ 

                                                                           (имза)               (Ф. И. О.) 

 

Гражданнарның  инициатив төркеме 

сҽркатибе                                                   ___________         ______________ 

                                                                           (имза)                    (Ф. И. О.)  
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                                                                       «Татарстан Республикасы Кама 

                                                                       Тамагы муниципаль районы 

                                                                           Олы Салтык авыл җирлеге » муниципаль 

                                                                       берҽмлегендҽ ачык тыңлаулар оештыру 

                                                                        һҽм уздыру тҽртибе турындагы 

                                                                        Нигезлҽмҽгҽ 2нче номерлы 

Кушымта 

 

 

 

ИНИЦИАТИВ ТҾРКЕМ ҼГЪЗАЛАРЫ 

ИСЕМЛЕГЕ 

 

  

№ 

п/п 

Фамилиясе, исеме, 

атасының исеме һҽм 

туган елы (18 яшьтҽ- 

туган елы  һҽм  ае)   

Яшҽү урыны       

адресы 

Паспорт  

мҽгълүмҽтлҽре   

(шҽхесне раслый 

торган документ 

сериясе, номеры, 

кем тарафыннан 

һҽм кайчан 

бирелгҽнлеге) 

 Шҽхси имза 

 

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Гражданнарның инициатив  

төркеменең вҽкалҽтле вҽкиле         ______________         ______________ 

                                                               (имза)                         (Ф. И. О.) 
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«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ 

ачык тыңлаулар оештыру һҽм уздыру 

тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽгҽ 3нче 

номерлы 

Кушымта 

 

АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫҢ  

ЯЗЫЛУ КҼГАЗЕ 

«_________________________________________________________________________

_________________________________________________________»мҽсьҽлҽсе буенча: 

 

 

Без, түбҽндҽ имза куючылар, 

“_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________” мҽсьҽлҽсе буенча 

муниципаль берҽмлек халкының инициативасы буенча ачык тыңлаулар үткҽрүне 

хуплыйбыз,   

 

№  

п/п 

Фамилиясе,  

исеме, 

атасының 

исеме 

Фамилиясе, 

исеме, 

атасының исеме 

һҽм туган елы 

(18 яшьтҽ- 

туган елы  һҽм  

ае)   

Яшҽү урыны,       

адресы 

Гражданның 

паспортының яки 

паспортны 

алыштыручы 

документының  

сериясе һҽм 

 номеры  

 Шҽхси имза 

 

 

         

      

      

      

 

Язылу кҽгазен 

таныклыйм________________________________________________________________ 

Фамилиясе, исеме, атасының исеме, гражданның паспортының яки паспортны 

алыштыручы документының  сериясе һҽм номеры (аны аңа биргҽн органның 

исемен яки кодын күрсҽтеп), имза җыючы  затның яшҽү урыны, имзасы һҽм аны 

кертү датасы). 

 Гражданнарның инициатив  

     төркеменең вҽкалҽтле вҽкиле         ______________         ______________ 

                                                               (имза)                         (Ф. И. О.) 
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«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ 

ачык тыңлаулар оештыру һҽм уздыру 

тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽгҽ 4нче 

номерлы 

Кушымта 

 

АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫҢ 

ЯЗЫЛУ КҼГАЗЕН ТИКШЕРҤ БЕРКЕТМҼСЕ 

 

«_________________________________________________________________________

_________________________________________________________” мҽсьҽлҽсе буенча: 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге " муниципаль берҽмлеге Советына ачык тыңлаулар  уздыруны  хуплаган 

гражданнарның тҽкъдим ителгҽн имзалар саны  

____________________________________________________________. 

 

Сайлаучыларның  имзалары тикшерелгҽн___________,  шуларның ___ гамҽлдҽ 

булмаган  дип табылды: 

________________ түбҽндҽге сҽбҽплҽр буенча: 

___________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________. 

 

Гамҽлдҽ түгел дип табылган  имзалар саны - _______________________________. 

 

Советка хакыйкый тҽкъдим ителгҽн гамҽлдҽ  дип табылган  имзаларның  гомуми 

саны   тҽшкил итҽ: ______________. 

   

Эш төркеме җитҽкчесе__________________                  __________________  

                                                  (имза)                                            (Ф.И.О.) 

Эш төркеме ҽгъзалары  __________________                 __________________ 

                                                      (имза)                                        (Ф.И.О.)  

                                         __________________                ___________________ 

                                                      (имза)                                       (Ф.И.О.) 

    _________________________ 

                 (дата, вакыт) 

 

Гражданнарның инициатив төркеме 

   вҽкалҽтле вҽкиле                  __________________                ___________________ 

                                                                (имза)                                       (Ф.И.О.) 

 

Гражданнарның инициатив  

   төркеме сҽркатибе                   ____________      ______________ 

(имза)                (Ф.И.О.) 



 20 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ 

ачык тыңлаулар оештыру һҽм уздыру 

тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽгҽ 5нче 

номерлы 

Кушымта 

 

АЧЫК ТЫҢЛАУЛАР 

БЕРКЕТМҼСЕ 

 

    «____» _________ 20__ ел.                                                                  № _____ 

 

  

 

Инициатива буенча ачык тыңлаулар: 

___________________________________________________________ ____билгелҽнгҽн 

_________________________________________________   __________дан     № _____ 
(муниципаль хокукый акт) 

___________________________________________________________________________ 
         (муниципаль хокукый акт исеме) 

бастырылган   

(халыкка җиткерелгҽн):____________________________________________үткҽрелгҽн 

_____________________________________________________________адрес буенча: 

____________________________________.__________________________________ 
                                                                                                  (үткҽрү вакыты) 

 

  Оештыру комитеты:______________________________________________________ 

 

Катнаштылар: ______________________________________________________________ 

 

Рҽислек итүче: ______________________________________________________________ 

 

Сҽркатип: __________________________________________________________________ 

 

Экспертлар: ________________________________________________________________ 

 

Ачык тыңлауларда катнашучылар: (теркҽлгҽн катнашучылар саны) 

  

_____________________________________________________________________ 

Ачык тыңлауларда булган катнашучылар: 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
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Тыңлаучылар : 

1._____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

2. _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

  3. _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Телдҽн һҽм язма рҽвештҽ кертелгҽн рекомендациялҽр һҽм тҽкъдимнҽр саны, 

_____________________, шул исҽптҽн: 

 

  

№  

п/п 

Рекомендациялҽр һҽм тҽкъдимнҽр Гариза бирүче 

   

   

   

   

 

Ачык тыңлауларда рҽислек итүче: ______________         ______________ 

                                                          (имза)                           (Ф. И. О.)                              

Ачык тыңлауларның сҽркатибе:        ______________         ______________ 

                                                            (имза)                          (Ф. И. О.)                                       
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«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ 

ачык тыңлаулар оештыру һҽм уздыру 

тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽгҽ 6нчы 

номерлы 

Кушымта 

 

 

 

ХАЛЫК АЛДЫНДА ТЫҢЛАУЛАРНЫҢ  НҼТИҖҼЛҼРЕ ТУРЫНДА 

БҼЯЛҼМҼ 

 

 

  

 

«___» _________ 20__ ел.                                                                    ___________ 

 

Инициатива буенча ачык тыңлаулар: _____________________________________ 

билгелҽнгҽн 

__________________________________________________________________ 
                         (муниципаль хокукый акт) 

  _____№ _____ ____________________________________________________________ 
         (  муниципаль хокукый акт исеме) 

бастырылган   

(халыкка җиткерелгҽн:__________________________________ үткҽрелгҽн 

  ____________________________________________________________ адрес буенча: 
                                              (үткҽрү датасы) 

 

Ачык тыңлауларга чыгарылган сорау (сораулар)   ______________________________ 

Ачык тыңлаулар үткҽрүнең инициаторы _____________________________________ 

Ачык тыңлаулар үткҽрү датасы, вакыты һҽм урыны   __________________________ 

Ачык тыңлаулар үткҽрүче оештыру комитеты _________________________________ 

 

Ачык тыңлауларда катнашучылар турында, шул исҽптҽн катнашырга хокук алганнар 

турында мҽгълүмат  

____________________________________________________________________ 
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Ачык  тыңлауларга чыгарылган  җирле ҽһҽмияткҽ ия сорау (сораулар) буенча  тҽкъдимнҽр 

һҽм рекомендациялҽрнең бердҽм исемлеге: 

 

Фикер  алышуга чыгарылган       

сораулар 

Экспертларның һҽм 

катнашучыларның 

тҽкъдимнҽре һҽм   

киңҽшлҽре 

    

Тҽкъдимнҽр, 

рекомендациялҽр) 

кертелҽ  

хуплана) 

    

  Искҽрмҽ 

  Сорау формулиров-       

касы яки проект 

атамасы 

   

№ 

п/п 

Тҽкъдим тексты 

  

 Катнашучы    

экспертының  

    Ф.И.О.  

 

    

 

1    1.1    

  1.2    

2    2.1    

  2.2    

3  3.1    

  3.2    

 

Җирле  ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне хҽл итүнең йомгаклау варианты: 

  ____________________________ 

Ачык тыңлауларда катнашучыларның тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

  

яклап __________________(кеше) 

каршы__________________(кеше) 

икелҽнгҽн_______________ (кеше) 

 

 

  

 

        Оештыру комитеты рҽисе _____________________________ 

 

        Оештыру комитеты сҽркатибе______________________________ 

 

  
 


