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“Татарстан Республикасы 
Телэче муниципаль районы 
Алан авыл жирлеге” 
берэмлегендэ кумэк 
тыцлаулар (ижгимагый 
фикер алышу) оештыру 
Ьэм уздыру тэртибе 
турындагы Нигезлэмэне 
раслау хакында

“Россия Федерациясендэ ждрле Узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары» турындагы 2003 елныц 6 нчы октяберендэге 131-ФЭ номерлы 
Федераль законы нигезендэ Татарстан Республикасы Телэче муниципаль 
районы Алан авыл жирлеге Советы карар кабул итте:

1. “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл 
жирлеге” берэмлегендэ ачык тыцлаулар (ижтимагый фикер алышу) оештыру 
Ьэм уздыру тэртибе турындагы Нигезлэмэне кушымта нигезендэ расларга. 

2.0леге карарны гамэлдэге законнар нигезендэ бастырып чыгарырга.

Татарстан Республикасы 
Телэче муниципаль райо! 
Алан авыл жирлеге башл Э.Г.Хажиев



Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы Алан авыл 

жирлеге Советы Карарына кушымта

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЕЛЭЧЕ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ АЛАН АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ” МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРЭМЛЕГЕНДЭ ХАЛЫК АЛДЫНДА ТЫЦЛАУЛАР (ИЩТИМАГЫЙ 
ФИКЕР АЛЫШУ) ОЕШТЫРУ ЬЭМ УЗДЫРУ ТЭРТИБЕ ТУРЫНДА

н и г е з л э м э

“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл 
жирлеге” берэмлегендэ кумэк тыцлаулар (ижтимагый фикер алышулар) 
оештыру Ьэм уздыру тэртибе турындагы Нигезлэмэ (алга таба - Нигезлэмэ ) 
Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясенец шэЬэр 
тезелеше кодексы, “Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оешмасынын 
гомуми принциплары турында”гы 2003 елнын бнчы октябрендэге 1Э1-ФЗ 
номерлы Федераль закон Ьэм “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль 
районы Алан авыл жирлеге” муниципаль берэмлегенец Уставы нигезендэ 
эшлэнде.

1 Булек.
ГОМУМИ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР 

1 Статья. Тептешенчэлэр
Элеге Нигезлэмэдэ тубэндэге Тептешенчэлэр кулланыла: 
ачык тыцлаулар - «Татарстан Республикасы Телэче муниципаль 

районы Алан авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге халкыныц «Татарстан 
Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлегенец ж;ирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэре буенча муниципаль хокукый 
актларыньц проектларын бергэлэп тикшеру аша ждрле узидарэ органнары 
тарафыннан карарлар кабул иту процессында, шулай ук, федераль 
законлылык, Элеге Карар белэн билгелэнгэн сораулар ечен фикер алышуда 
катнашу хокукларын гамэлгэ ашыру формасы;

инициатив торкем - ачык тыцлауларда катнашу хокукы булган Россия 
Федерациясе гражданины яки гражданнар теркеме; жэмэгатьчелек взкиле - 
ачык тыцлауларда тикшерелэ торган мэсьэлэ буенча фикер алышуда, 
жэмэгать тыцлауларында катнашу хокукы булган физик зат, шул исэптэн 
юридик затлар, берлэшмэлэр вэкиллэре;

ж;эмэгатьчелек вэкиллэренэ хезмэт вазыйфалары кушканча ачык 
тыцлауларга куелган мэсьэлэлэр буенча карарлар кабул итуче ждрле узидарэ 
органнары, яки дэулэт хакимияте вэкиллэре, яки бушка булмаган килешу 
нигезендэ аларнын эшчэнлегендэ катнашучы затлар керми;

ачык тыцлауларда катнашучылар - ж;ирле узидарэ органнары Ьэм 
аларнын вэкиллэре, ж;эмэгатьчелек вэкиллэре, ачык тыцлаулар экспертлары, 
ачык тыцлаулар уткэру буенча оештыру комитеты эгъзалары ;

ачык тыцлауларда чыгыш ясау хокукы булган катнашучылар -



ж;ирле Узидарэ органнары аларныц вэкиллэре, Элеге Нигезлэмэнец 
бнчы маддэсендэ билгелэнгэн срокларда оештыру комитетына ачык 
тыцлаулар мэсьлэлэре буенча чыгыш ясауга Узлэренец гаризаларын биргэн 
жэмэгатьчелек вэкиллэре;

оештыру комитеты - ачык тыцлауларны эзерлэу Ьэм Уткэру буенча 
оештыру эшлэрен гамэлгэ ашыручы, “Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль район” муниципаль берэмлеге ж;ирле Узидарэ органнарыныц 
вазыйфаи затларыннан, “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль 
районы Алан авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге дэулэт Советы 
депутатларыннан, жж;эмэгатьчелек Ьэм гражданнарныц инициативалы 
теркемнэре вэкиллэреннэн формалашкан(оешкан) коллегиаль орган;

ижтимагый фикер алышу - жэмэгать кузэтчелеге (контроле) 
максатларында кулланылган иж;тимагый эЬэмияттэге мэсьэлэлэр , шулай ук 
ж;ирле Узидарэ органнары карарлары проектлары буенча халык 
алдында(публично) фикер алышу. Бу фикер алышуда тиешле карар 
мэнфэгатьлэренэ кагылган ж;ирле Узидарэ органнарыныц Ьэм оешмаларныц 
вэкалэтле затларыныц, гражданнар Ьэм иж;тимагый берлэшмэлэр 
вэкиллэренец катнашуы мэжбури.

ачык тыцлаулар эксперты - ачык тыцлаулар мэсьэлэлэре буенча 
махсус белемнэре булган Ьэм бу статуста вэкалэтле орган тарафыннан 
билгелэнгэн зат. Эксперт язмача рэвештэ ачык тыцлаулар мэсьэлэлэре 
буенча рекомендациялэр тэкъдим итэ Ьэм , аларны аргументациялэу очен, 
фикер алышуларда катнаша.

“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегенец ждрле эЬэмияттэге мэсьэлэлэр буенча 
муниципаль хокукый актлар проектлары турында фикер алышу»;

2нче статья. Ачык тыцлаулар уздыру максаты
Ачык тыцлаулар Элеге максатларда уткэрелэ:
“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл 

жирлеге” муниципаль берэмлегенец ж;ирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэре буенча 
«Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге » 
ж;ирле муниципаль берэмлеге халкы катнашында мэжбуритэртиптэ ачык 
тыцлауларга чыгарылган муниципаль хокукый актларныц проектларын 
тикшеру.

ачык тыцлауларга чыгарылган мэсьэлэлэр буенча жэмэгать фикерен 
ачыклау Ьэм исэпкэ алу.

ачык тыцлауларны эзерлэу, уздыру Ьэм нэти^элэрен билгелэу 
экспертларныц ачыклыгы, хэбэрдарлыгы, иреклелеге, бэйсезлеге 
принциплары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

Знче статья. Ачык тыцлауларга чыгарылган сораулар
1. Ачык тыцлаулар ж;ирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелэ. 

Ачык тыцлаулар нэтия^эсе ждрле узидарэ органнары очен тэкъдим 
рэвешендэ була.



2. Ачык тыцлауларга мэжбури тэртиптэ чыгарыла:
1) Россия Федерациясе Конституциясе нигезлэмэлэрен, федераль 

законнарны, конституцияне (устав) яки Россия Федерациясе субъекты 
законнарын тегэл итеп яцадан кабул иту формасында, Уставны шушы 
норматив хокукый актлар халэтенэ китеру максатларында, Уставка 
узгэрешлэр кертелэ. Шул очрактан кала,“Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы Алан авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге Уставыныц 
проекты (алга таба - Устав), шулай ук Уставка Узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
кертутурындагы “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан 
авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге Советы Карары проекты.

2) ж;ирле бюджет проекты Ьэм аныц утэлеше турында хисап (отчет);
3) “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл 

жирлеге” муниципаль берэмлегенец социаль-икътисадый усеше стратегиясе 
проекты;

4) “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль 
районы Алан авыл жирлеге” муниципаль берэмлеген узгэртеп кору 
турындагы мэсьэлэлэр.

Чыгарма(исключение): %
2003 елныц бнчы октябрендэге 131-Ф3 номерлы “Россия 

Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оешмасыныц гомуми принциплары 
турында”гы Федераль законныц 13нче статьясы нигезендэ, “Татарстан 
Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге” муниципаль 
берэмлеген узгэртеп кору очен “Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы Алан авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге халкыныц 
тавыш бируюлы белэн яки гражданнар жыеннарында ризалыгы талэп ителэ;

5) генераль план проекты, ждрдэн файдалану кагыйдэлэре Ьэм 
тозелешлэр проекты, территорияне планлаштыру проекты, территорияне 
ызанлау проекты, территориялэрне тезеклэндеру кагыйдэлэре проекты, 
курсэтелгэн расланган документларныц берсенэ узгэрешлэр кертуне куздэ 
тоткан проект, ж;ир участогын яки капиталь тезелеш обьектын куллануныц 
шартлы рэвештэ рехсэтителгэн теренэ рехсэт бирукарары проекты, рехсэт 
ителгэн тезелешнец чикле параметрларыннан тайпылуга рехсэт 
бирутурындагы карары проекты, капиталь тезелеш объектлары 
реконструкциялэре, расланган ж;ирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэре 
булмаганда ж;ир участокларыньщ Ьэм капиталь тезелеш объектларыныц 
рехсэт ителгэн кулланылышыныц бер терен шундый башка кулланылыш 
теренэ узгэрту сораулары буенча...,

6) халык алдында сервитутлар билгелэу сораулары;
7) ж;ылылык белэн тээмин иту схемасы проекты;
8) федераль законлылык тарафыннан билгелэнгэн башка сораулар;
3. Ьэр мэсьэлэ буенча терле яклап Ьэм тулысынча фикер алышуга 

каршылык булмаган очракта, берничэ мэсьэлэ буенча бер ук вакытта ачык 
тыцлаулар уткэрергэ рехсэт ителэ;

4. Башка финанслау Россия Федерациясе законнары тарафыннан 
билгелэнмэгэн булса, ачык тыцлауларны оештыру Ьэм уздыру ж;ирле



бюджет хисабына финанслана.

4нче статья. Ачык тыцлаулар инициаторлары
Ачык тыцлаулар, Регламент нигезендэ, “Татарстан Республикасы 

Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге 
Советы, (алга таба - Совет), “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль 
районы Алан авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге башлыгы (алга таба - 
Башлык) инициативасы, халык инициативасы буенча Уткэрелэ.

Ачык тыцлаулар уткэру буенча халык инициативасы 15 кешедэн дэ ким 
булмаган, 18 яше тулган гражданнар теркеменнэн булырга мвмкин .

2нче булек. АЧЫК ТЬЩЛАУЛАРНЫ БИЛГЕЛ0У 
5нче статья. Ачык тыцлауларны билгелэу

1. Халык яки Совет инициативасы буенча уткэрелэ торган ачык 
тыцлаулар, Совет карары белэн билгелэнэ .

Башлык инициативасы буенча уткэрелэ торган ачык тыцлаулар, 
“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Аланавыл жирлеге” 
муниципаль берэмлеге Башлыгы карары белэн билгелэнэ.

Ачык тыцлаулар Россия Федерациясе канунчылыгы тарафыннан жирле 
узидарэ органнары вэкалэтлэренэ кергэн мэсьэлэлэр буенча уткэрелэ.

2. Ачык тыцлаулар уздыру ту рынд а халыкныц инициативасын 
белдерувчен Ьэм инициативаны кутэреп алу буенча халыктан имзалар жыю 
ечен 15 кешедэн дэ ким булмаган инициатива теркеме формалаша.

2.1. Инициатива теркеме Советка тэкъдим итэ:
1 нче номерлы кушымта нигезендэ, гражданнарныц инициатив 

теркеменец вэкалэтле вэкиле тарафыннан имзаланган форма буенча, ачык 
тыцлаулар мэсьэлэсен курсэтеп, ачык тыцлауларны билгелэу турындагы 
гариза Ьэм аларны уздыруныц мекимлеген дэлиллэу;

- муниципаль акт проекты;
- (фикер алыиту ечен жэмэгать тыцлауларына куелган очракта) 

муниципаль хокукый актнын максатларын Ьэм ТепНигезлэмэлэрен, аны 
кабул итунец мекимлеген дэлиллэгэн анлатма язуы;

-(гамэлгэ ашыру ечен естэмэ матди Ьэм башка чыгымнар талэп итэ 
торган муниципаль хокукый актны, жэмэгать тыцлауларына карау ечен 
куелган очракта) финанс-икътисадый нигезлэу;

-2 нче номерлы кушымта нигезендэге форма буенча, гражданнарныц 
инициатив теркеме исемлеге;

- гражданнарныц инициатив теркемен тезу турында карар кабул ителгэн 
жыелыш беркетмэсе;

- (муниципаль хокукый актны жэмэгать тыцлауларына карау ечен 
куелган очракта) битлэр санын, шулай ук муниципаль хокукый акт проекты 
докладчысын курсэтеп инициатив теркем тарафыннан тэкъдим ителгэн, 
исемлекле инициатив теркем вэкалэтле вэкиле нец вэкиле тарафыннан 
имзаланган бергэ теркэп ж;ибэрелэ торган (сопроводительное) хат;

Гариза Ьэм беркетмэ рэислек итуче (гражданнарныц инициатив



теркеменец вэкалэтле вэкиленец вэкиле ) Ьэм инициатив теркем 
жыелышыныц сэркатибе тарафыннан имзаланган булырга тиеш;

2.2. Эгэр Советка бер ук вакытта чын статьяныц 2.1 пунктчасында 
билгелелэнгэн барлык документлар да тэкъдим ителгэн булса, гариза 
бирелгэн булып санала;

2.3. Советка гариза Ьэм аца естэлгэн документлар кергэн кеннэн алып 
30 кенлек срок эчендэ, жэмэгать тыцлаулары уздыруны хуплаган халыкныц - 
чын Нигезлэмэ нец 3 нче номерлы кушытасы формасы буенча “Татарстан 
Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге” муниципаль 
берэмлегендэ яшэуче 18 яшь тулган халыкныц гомуми саныннан 1% ким 
булмаган яшэучелэрнец имзалары инициатив теркем тарафыннан жыелган 
Ьэм тапшырылган булырга тиеш.

Имзалар Советка жэмэгать тыцлаулары уздыру инициативасын тэкъдим 
иту турындагы гариза биргэн кеннэн алып жыелырга мемкин.

Кул кую кэгазенэ кул куелмаган ысул яки карандаш белэн мэгълуматлар 
кертергэ рехсэт ителми. Гражданнар турындагы Ьэм даталарда тиешле 
мэгълуматлэрдэге тезэтулэрне язылу кэгазенэ керту Ьэм раслау имзалары, 
шуца бэйле рэвештэ , гражданнар Ьэм имзаларны ж;ыючылар тарафыннан 
килешенгэн булырга тиеш.

2.4. Язылу кэгазьлэре тапшырылганнан алып, 10 кен эчендэ Совет эш 
теркеме тези Ьэм язылу кэгазьлэрендэ тэкъдим ителгэн мэгълуматларны 
тикшеру уздыра.

Кул кую кэгазьлэрендэге имзаларны Ьэм мэгълуматларны тикшеру 
нэтиж;элэре буенча, имза хакыйкый яисэ хакыйкый тугел дип таныла ала. 
Чын Нигезлэмэ нигезендэ Элеге имзалар хакыйкый тугел дип билгелэнмэгэн 
очракта хакыйкый була.

Хакыйкый булмаган имзалар яки имзалар ж;ыю тэртибен бозып ж;ыелган 
Ьэм (яки) тутырылган язылу кэгазе дип:

1) Имзалар щыю чорыннан тыш ж;ыелган имзалар;
2) “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл 

жирлеге” муниципаль берэмлегендэ яшэуче халыкныц 18 яше тулмаган 
вэкиллэре;

3) Кул кую кэгазенэ уз кулы белэн уз имзасын кую датасын 
курсэтмэгэн гражданнарныц имзасы;

4) кул куелмаган ысул яки карандаш белэн мэгълуматлар кертелгэн 
имзалар;

5) Гражданнар турындагы Ьэм даталарда тиешле мэгълуматлэрдэге 
тезэтулэрне язылу кэгазенэ керту Ьэм раслау имзалары (ул тезэтулэр 
гражданнар Ьэм имзаларны ж;ыючылар тарафыннан махсус килешенмэгэн 
очракта);

6) Формасы Знче номерлы кушымтадагы чын Нигезлэмэ талэплэренэ 
туры килми торган кул кую кэгазендэге барлык имзалар таныла.

Тикшеру нэтиж;элэре кул кую кэгазьлэренец тикшеру беркетмэсе белэн 
рэсмилэштерелэ (4нче номерлы кушымта).

2.5. Чираттагы Совет утырышында, кул кую кэгазьлэре кергэн кеннэн



15 кенлек вакыт дэверендэ , ачык тыцлаулар билгелэу турындагы карар яисэ 
ачык тыцлаулар турындагы гаризаны кире кагу карары кабул ителэ , эгэр :

1) ачык тыцлауларга чыгарылган мэсьэлэлэр жирле узидарэ 
органнарыкомпетенциясенэ кермэсэ (Олеге Нигезлэмэнен 3 нче номерлы 
искэрмэсендэге очрактан кала);

2) ачык тыцлауларны уздыру турындагы халык инициативасын алга 
чыгару ечен тэкьдим ителгэн хакыйкый имзалар саны гына ж;итми ;

3) алга чыгару инициативасыныц тэртибе утэлмэгэн;
4) каралырга тэкьдим ителгэн муниципаль норматив хокукый акт 

проектыРоссия Федерациясе Конституциясенэ, федераль конституция 
законнарына,федераль законнарга, башка норматив хокукый актларга туры 
килми;

5) шушы мэсьэлэ чыгарылган тыцлаулар уздырылган датадан соц 
елдан кимрэк вакыт узган.

2.6. Ачык тыцлаулар билгелэу турындагы гаризадан тайпылу, ачык 
тыцлауларны билгелэу ечен, баш тарту китереп чыгарган ж;итешсезлеклэрне 
бетергэн очракта, инициатив теркем тарафыннан документларны кабат 
кертугэ каршылык булып тормый.

2.7. Ачык тыцлауларны билгелэу мэсьэлэсе Совет тарафыннан Совет 
регламенты нигезендэ карала.

2.8. Ачык тыцлаулар билгелэу турындагы гаризадан тайпылу булган 
очракта, Совет, эшче кеннэрдэ хисапланган 5 кенлек срокта, гражданнарныц 
инициатив теркеменец вэкалэтле вэкиле адресына язма мотивлаштырылган 
хэбэрнамэ ж;ибэрэ (юллый).

3. Ачык тыцлауларны билгелэуче совет, Башлык, тыцлауларныц 
мэсьэлэсе , вакыты, Ьэм уткэру урыны, оештыру комитеты составы, исэпкэ 
алу буенча тэкьдимнэр тэртибе Ьэм ачык тыцлауларга чыгарылган 
муниципаль хокукый акт проекты турында фикер алышуда гражданнарныц 
катнашуы турында мэгьлуматле тиешле муниципаль актлар кабул итэлэр .

Ачык тыцлауларны уткэру датасы, федераль канунчылык, Устав Ьэм 
элеге Нигезлэмэ тарафыннан башка билгелэу булмаганда, ачык тыцлаулар 
билгелэу турындагы муниципаль хокукый акт кабул ителгэн кеннэн 30 
кенлек срокта билгелэнэ.

6 нчы статья Ачык тыцлаулар турында мэгьлумат биру.
1. “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл 

жирлеге” муниципаль берэмлеге халкына ачык тыцлаулар турында игьлан 
бИРУдъщлаулар уздырган кенгэ кадэр эш кеннэрдэ хисапланган 10 кенлек 
дэвердэ,(федераль канунчылык, Устав Ьэм элеге Нигезлэмэ тарафыннан 
башка билгелэу булмаганда), ачык тыцлаулар билгелэу турындагы 
муниципаль хокукый акт турында фикер алышуныц проект-кушымтасы 
белэн муниципаль хокукый акт билгелэу турында игьлан иту (аны карау ечен 
ачык тыцлауларга керткэн очракта), массакулэм мэгьлумат чараларында, 
рэсми сайтта Ьэм (яки) башка мэгьлумат системалары ечен мэгьлумат 
стендында бастырып чыгару юлы белэн башкарыла.



1.1 Ачык тыцлаулар нэтгщ элэре массакулэм мэгьлумат чараларында, 
“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге” 
муниципаль берэмлегенец рэсми сайтында Ьэм (яисэ) башка мэгьлумат 
системалары Ьэм мэгьлумат стендларында басылып чыга.

Мэгълумати стендлар яхшы куренэ торган урыннарда, мэгьлумат 
кулланучыларныц курэ алу момкинлеклэрен тээмин итуне исэпкэ алып 
урнаштырыла.

Мэгьлумат стендларны урнаштыру, эргономика талэплэренэ туры 
китереп, мэгьлумат кулланучынын озак вакытлар мэжбур ителгэн унайсыз 
халэттэ тору кирэклеген гамэлдэн чыгарып гамэлгэ ашырылырга тиеш.

Мэгълумати стендларны тесле рэвештэ бизэу эстетик талэплэргэ туры 
килергэ тиеш. Мэгълумати стендлар, мэгълумати битлэр сыярлык А4 
форматлы кесэлэр белэн тулыландырылырга мемкин .

2. Жэмэгать тыцлауларында яки ж;эмэгать фикер алышуларында 
каралырга тиешле проект экспозициясен уткэру мэйданы, шулай ук проект 
экспозициясенэ килучелэргэ консультация биру вакыты, килештеру буенча 
гавами тыцлаулар яисэ ж;эмэгать фикер алышуларын уткэру турында хэбэр 
итугэ кертелэ.

Экспозиция эшлэгэн чорда килучелэр ечен консультациялэр, проект 
турында басма мэгълумати материаллар тарату оештырыла.

Экспозициягэ килучелэр тикшерелУче проектка, мэсьэлэгэ карата 
узлэренец тэкъдимнэрен, кисэтулэрен язмача рэвештэ экспозициягэ 
килучелэрнец исэбен алу Ьэм тэкъдимнэр, искэрмэлэр язу ечен тиешле 
китапка (журнал) кертергэ хокуклы.

Экспозиция проектына:
- проект;
- проектка анлатмалы хат;
- Россия Федерациясенец законнары Ьэм башка норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасыныц законнары Ьэм башка норматив 
хокукый актлары нигезендэ алынган документлар килештерулэре 
кучермэлэре;

-ачык тыцлаулар яисэ проект буенча иж;тимагый фикер алышуны 
(массакулэм мэгьлумат чарасынын ял мэгълуматларын курсэтеп) уздыру 
турында мэгълумати хэбэр итуне бастырып чыгару кучермэсе;

- тикшерелуче проект буенча гражданнарны хэбэрлэу максатыннан, 
(проектный эзерлэу (эшлэу) оештыручысы андый материаллар белэн тээмин 
иткэн очракта) башка мэгълумати Ьэм демонстрацион материаллар 
тапшырыла;

3 булек. АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРНЫ ЭЗЕРЛЭУ ЬЭМ УЗДЫРУ 
7нче статья. Ачык тыцлауларны эзерлэуне оештыру Ьэм

уздыру
1. Ачык тыцлаулар “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль 

районы Алан авыл жирлеге” муниципаль берэмлегендэ яшэуче халык ечен 
унайлы вакытта уткэрелэ (ачык тыцлауларны эш кене булмаган вакытларда



11.00 сэгатьтэн 18.00 сэгатькэ яисэ эш кеннэрендэ 17.00 сэгатьтэн башлап
22.00 сэгатьтэн дэ сонга калмыйча уткэрергэ кинэш ителэ).

2. Халык алдында тыцлауларны билгелэу турында карар кабул 
иткэн жирле узидарэ органынын оештыру комитетын “Татарстан 
Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге” муниципаль 
берэмлегенец вэкиллекле органы депутатларыннан, “Татарстан 
Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге” муниципаль 
берэмлегенец башкарма комитеты хезмэткэрлэреннэн, иж;тимагый оешмалар 
вэкиллэреннэн, гражданнар инициатив торкемнэреннэн торган, (эгэр ачык 
тыцлауларныц уздыру инициаторы булып гражданнарныц инициатив 
теркеме чыгыш ясаса) саны 5 кешедэн ким булмаган оештыру комитеты 
формалаштыра.

Оештыру комитеты, формалашканнан соц 3 кеннэн дэ соцга калмыйча, 
беренче утырышта уз составыннан рэис, рэис урынбасары Ьэм сэркатип 
сайлый. Оештыру комитеты, утырышта эгъзаларыныц яртысыннан артыгы 
булганда, карарлар кабул итэргэ хокуклы.

Оештыру комитеты катнашырга телэучелэрнец тыцлаулар уткэрелэ 
торган бинага каршылыксыз керу мемкинлеген тээмин итэргэ бурычлы.

Оештыру комитеты тыцлаулар уздырыла торган кенне ачык 
тыцлауларда катнашучыларны теркэуне оештыра.

3. Дэмэгать тыцлауларында рэислек итуче булып оештыру 
комитеты рэисе тора. Рэислек итуче ачык тыцлауларны ача, тыцлаулар 
буенча сорау (сораулар), тыцлауларны уткэру тэртибенэ карата тэкъдимнэр 
яцгырата, узе, сэркатибе Ьэм экспертлар белэн таныштыра, тыцлаулар 
уткэрунец инициаторларын атый. Оештыру комитеты сэркатибе ачык 
тыцлаулар беркетмэсен алып бара.

4. Рэислек итуче фикер алышу буенча уткэрелэ торган мэсьэлэне 
игълан итэ Ьэм ачык тыцлаулар уткэру инициаторлары белэн вэкалэтле 
вэкиллек итуче затка, экспертларга, шулай ук чыгыш ясау хокукына ия 
булган ачык тыцлауларда катнашучыларга суз бирэ.

Чыгышлар чираты оештыру комитеты тарафыннан теркэлгэн гаризалар 
бирелу чираты белэн билгелэнэ.

5. Тыцлауларда катнашучылар, шул исэптэн экспертлар, узлэренец 
рекомендациялэрен алып ташларга Ьэм (яки) ачык тыцлауларныц башка 
катнашучылары тарафыннан тэкъдим ителгэн тэкъдимнэренэ кушылырга 
хокуклы.

Фикер алышунэтиж;элэре буенча ждрле эЬэмияткэ ия, ачык тыцлауларга 
чыгарылган сорауны (сорауларны) читу буенча бердэм тэкъдимнэр Ьэм 
рекомендациялэр исемлеге тезелэ (чыгарма булып ачык тыцлауларда 
катнашучылар алып ташлаган тэкъдимнэр Ьэм рекомендациялэр тора).

6. Рэислек итуче, тэкъдимнэр Ьэм рекомендациялэр белэн 
йомгаклау документы тезегэннэн соц, жирле эЬэмияткэ ия мэсьэлэне хэл 
итунец (сораулар) йомгаклау вариантын катнашучылар тавыш бируенэ куя.

Ачык тыцлауларда мэсьэлэне хэл иту ачык тавыш биру юлы белэн 
теркэлгэн тыцлауларында катнашучыларныц гади купчелек тавышы белэн



кабул ителэ.
Тыцлауларда катнашучы Ьэр кеше бер тавышка ия, аны ул жирле 

эЬэмияттэге мэсьэлэнец тэкъдим ителгэн карары ечен (аца каршы яки тавыш 
бирудэн тыелып торам дип) бирэ. Тавыш биру нэтижэлэре беркетмэгэ 
теркэлэ (кертелэ). Беркетмэ ачык тыцлаулар рэислек итучесе Ьэм сэркатибё 
тарафыннан имзалана.

7. Ачык тыцлаулар беркетмэсе нигезендэ, ачык тыцлауларны 
уздырганнан соц эш кеннэре белэн хисапланган 3 кенлек дэвер эчендэ, ачык 
тыцлаулар нэтижэлэре турында бэялэмэ тезелэ (бнчы номерлы кушымта), 
анда:

1) ачык тыцлауларга чыгарылган сорау (сораулар);
2) ачык тыцлауларны уткэрунец инициаторы (башлап йеручесе);
3) ачык тыцлауларны билгелэу турындагы хокукый актныц 

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

4) ачык тыцлауларны уткэрунец датасы, вакыты Ьэм уткэру урыны;
5) ачык тыцлауларны уткэруче оештыру комитеты;
6) ачык тыцлауларда катнашучылар, шул исэптэн чыгыш ясарга 

хокук алучылар турында мэгьлумат;
7) ачык тыцлауларга чыгарылган жирле эЬэмияттэге сорауны 

(сорауларны) чит итубуенча тэкьдимнэрнецЬэм рекомендациялэрнец бердэм 
исемлеге. Чыгарма: ачык тыцлауларда катнашучылар тарафыннан алып 
ташланган тэкьдимнэр Ьэм рекомендациялэр;

8) жирле эЬэмияткэ ия мэсьэлэне хэл итунец йомгаклау варианты;
9) ачык тыцлауларда катнашучыларныц тавыш биру нэтижэлэре 

курсэтелэ.
8. Ачык тыцлауларныц нэтижэлэре турындагы бэялэмэ оештыру 

комитетыныц рэисе Ьэм сэркатибе тарафыннан имзалана Ьэм ачык 
тыцлауларны уздырганнан соц эш кеннэре белэн хисапланган 3 кенлек дэвер 
эчендэ бастырылырга (халыкка житкерелергэ) тиеш була.

9. Ачык тыцлаулар нэтижэлэре турындагы бэялэмэ жирле узидарэ 
органы, мэсьэлэлэрне Ьэм сорауларны кабул иту, ачык тыцлауларга чыгару 
буенча жаваплы кеше тарафыннан мэжбури каралырга тиеш.

10. Бэялэмэ нэтижэлэре, ачык тыцлауларныц нэтижэлэре турындагы 
бэялэмэне жирле узидарэ органы вэкалэтле вэкиле караганнан соц эш 
кеннэре белэн хисапланган 3 кенлек дэвер эчендэ, мэжбури тэртиптэ ачык 
тыцлаулар инициаторлары тарафыннан муниципаль берэмлек халкына 
бастырып чыгару (халыкка житкеру) юлы белэн житкерелэ.

11. Ачык тыцлаулар нэтижэлэре турындагы бэялэмэ, Россия 
Федерациясе законлылыгы тарафыннан билгелэнгэн очраклардан тыш, 
тэкьдим рэвешендэ була.

4нче булек. МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕК УСТАВЫНЬЩ 
ПРОЕКТЫ, УСТАВКА УЗГЭРЕШЛЭР КЕРТУ ТУРЫНДАГЫ СОВЕТ 

КАРАРЫ ПРОЕКТЫ, Ж;ИРЛЕ БЮДЖЕТ ПРОЕКТЫ ЬЭМ АНЫЦ



УТЭЛЕШЕ БУЕНЧА ОТЧЕТЫ, МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕКНЕ 
УЗГЭРТЕП КОРУ МЭСЬЭЛЭСЕ , МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРЭМЛЕКЛЭРНЕЦ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАННАРЫ ПРОЕКТЛАРЫ 
БУЕНЧА АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРНЫ ОЕШТЫРУ ЬЭМ УЗДЫРУ

УЗЕНЧЭЛЕКЛЭРЕ
8 нче статья. “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы 

Алан авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге Уставыныц проектын Ьэм
Уставка узгэрешлэр керту турындагы Совет карары проектын 

жэмэгать тыцлауларында карау узенчэлеклэре
1. Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр кертутурындагы Устав проекты 

Ьэм Совет карарлары проекты, “Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ 
оештырунын гомуми принциплары турында”гы 2003 елнын бнчы 
октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законында Ьэм Уставта каралаган 
узенчэлеклэрне исэпкэ алып, ачык тыцлауларда карала.

2. Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турындагы Устав 
проекты Ьэм Совет карарлары проекты Совет тарафыннан аны кабул иту 
турындагы мэсьэлэне карауга 30 кеннэн дэ кичекмичэ рэсми бастырылырга 
(халыкка житкерелергэ) тиеш. Бер ук вакытта курсэтелгэн проект буенча 
тэкъдимнэрне исэпкэ алу тэртибе, анын буенча фикер алышуда 
гражданнарныц катнашу тэртибе, шулай ук проект буенча ачык тыцлаулар 
билгелэу турында Совет карары басылып чыга.

Уставка Россия Федерациясе Конституциясе Нигезлэмэлэренен, 
федераль законнарнын, Татарстан Республикасы Конституциясенен, 
Татарстан Республикасы законнарынын тегэл кабатлап эшлэу кебек 
формадагы узгэрешлэре кертелгэндэ, Уставны шушы норматив хокукый 
актлар халэтенэ китеру максатларында, Совет карарларынын Уставка 
узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту, шулай ук анын буенча фикер алышуда 
гражданнарныц катнашутэртибе турындагы проект буенча тэкъдимнэр исэп 
тэртибен рэсми бастырып чыгару (халыкка ж;иткеру) талэп ителми.

3. Устав проекты яки Совет карары проекты буенча Уставка 
узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турындагы ачык тыцлаулар, курсэтелгэн 
проектлар бастырып чыгарылганнан сон, кимендэ 10 кен дигэндэ, Устав 
тарафыннан билгелэнгэн вакытта уткэрелэ.

4. Муниципаль берэмлек Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турындагы муниципаль хокукый акт Советы карары проекты яки 
Устав проекты буенча ачык тыцлаулар уткэру буенча вэкалэтле орган булып 
оештыру комитеты тора.

9 нчы Статья. Ачык тыцлауларда жирле бюджет проектын Ьэм 
аныц утэлеше буенча отчет биру узенчэлеклэрен карау

1. Ж^ирле бюджет проекты Ьэм анын утэлеше турындагы еллык отчёт 
ачык тыцлауларда Россия Федерациясе Бюджет кодексы, башка федераль 
законнар, Устав, « Татарстан Республикасы»Телэче муниципаль районы 
муниципаль берэмлегендэ бюджет процессы турында”гы Нигезлэмэ 
тарафыннан каралган узенчэлеклэрне исэпкэ алып карала.



2. Ж^ирле бюджет проекты буенча ачык тыцлауларны Ьэм жирле 
бюджет утэлеше турындагы отчётны гамэлгэ ашыручы орган булып 
оештыру комитеты тора.

Ж^ирле бюджет проекты буенча ачык тыцлауларны билгелэу турындагы 
карарныкабул итуче Ьэм ж;ирле бюджет утэлеше турындагы отчётны гамэлгэ 
ашыручы орган булып муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы тора.

3. Ждоле бюджет проекты буенча ачык тыцлауларны билгелэу 
турында, жирле бюджет утэлеше турындагы отчёт буенча карарлар, кабул 
ителгэннэн соц 10 конлек срокта бастырылырга тиеш.

4. Дирле бюджет проекты буенча ачык тыцлаулар, жирле бюджет 
утэлеше турындагы отчёт (жирле бюджет утэлеше турындагы хисап) жирле 
бюджет проекты бастырып чыгарылганнан соц, ким дигэндэ, 15 календарь 
кеннэреннэн соц уткэрелэ.

10 нчы Статья. Я^эмэгать тыцлауларында муниципаль берэмлекнец 
социаль-икътисади усешенец стратегиясе проектын карау

узенчэлеклэре.
Муниципаль берэмлекнец социаль-икътисади усешенец стратегиясе 

проектларына кагылышлы мэсьэлэлэр, 2003 елныц бнчы октябендэге 131-03 
номерлы “Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында”гы Федераль закон, 2014 елныц 28 нче июнендэге 
172-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендэ стратегик планлаштыру 
турында”гы Федераль закон тарафыннан каралган узенчэлеклэрне исэпкэ 
алып ачык тыцлауларга чыгарыла.

11 нче Статья. Муниципаль берэмлекне узгэртеп кору турындагы 
мэсьэлэне жэмэгать тыцлауларында карау узенчэлеклэре.

1. Муниципаль берэмлекне узгэртеп кору турындагы мэсьэлэ 
буенча ачык тыцлаулар 2003 елныц бнчы октябрендэге 131-ФЭ номерлы 
“Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында”гы Федераль законныц 13нче маддэсендэ каралган очракларда 
уткэрелэ. Чыгарма: курсэтелгэн Федераль законныц 13нче маддэсенец 5нче 
влеше.

3. Муниципаль берэмлекне узгэртеп кору турындагы сораулар 
буенча ачык тыцлаулар уткэру буенча вэкалэтле орган булып оештыру 
комитеты тора.

12 нче Статья. Ижтимагый фикер алышуларда, ачык тыцлауларда 
муниципаль берэмлеклэрнец территориаль планлаштыру

документлары проектлары буенча сораулар карау узенчэлеклэре.
Генераль планнар проектларына, жирдэн файдалану Ьэм тозелеш 

проектларына, территориялэрне планлаштыру проектларына, территорияне 
ызанлау проектларына, территориялэрне тезеклэндеру проектларына, алда 
курсэтелгэн расланган документларныц берсенэ узгэрешлэр кертуне куз 
алдында тотучы проектларга, жир участогын яки капиталь тозелеш объектын



куллануныц шартлы рэвештэ рехсэт ителгэн теренэ рехсэт биру турындагы 
карарлар проектларына, рехсэт ителгэн тезелешнец аерым 
параметрларыннан кире кагылуга рехсэт биру карары проектларына, 
капиталь тезелеш объектларын реконструкциялэугэ,расланган жирдэн 
файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэре булмаганда, жир участогын Ьэм 
капиталь тезелеш объектын кулланунын рехсэт ителгэн бер терен башка 
шундый ук куллану теренэ кагылган мэсьэлэлэр, Россия Федерациясенец 
шэЬэр тезелеше кодексы тарафыннан билгелэнгэн Нигезлэмэлэрен исэпкэ 
алып, шулай ук ижтимагый фикер алышуга чыгарыла ала.

Жирлеклэрнец генераль планнарыныц, шэЬэр округларынын генераль 
планнарнынын проектлары буенча жэмэгать фикер алышуын, ачык 
тыцлауларны оештырунын Ьэм уздыруныц узенчэлеклэре Россия 
Федерациясенец шэЬэр тезелеше кодексынын 28нче маддэсендэ китерелгэн.

Жирлеклэрнец генераль планнарына, шэЬэр округларыныц генераль 
планнарына (алга таба - ижтимагый фикер алшуяки ачык тыцлаулар) 
узгэрешлэр кертуне куздэ тоткан жирлеклэрнец генераль планнарынын, 
шэЬэр округларынын генераль планнарнынын проектлары буенча жэмэгать 
фикер алышуы, ачык тыцлаулар муниципаль берэмлекнец Ьэр торак 
пунктында уткэрелэ.

Ижтимагый фикер алышуда яки ачык тыцлауларда катнашучыларны, 
ижтимагый фикер алышуда яки ачык тыцлауларда катнашуечен тигез 
мемкинлеклэр белэн тээмин иту максатларында, ижтимагый фикер 
алышуяки ачык тыцлаулар уздырганда торак пункт территориясе елешлэргэ 
буленгэн булырга мемкин .

Ижтимагый фикер алышуларнын яки ачык тыцлауларнын вакыты, 
аларны уткэру турында муниципаль берэмлек халкына хэбэр итудэн алып 
ижтимагый фикер алышуларнын яки ачык тыцлауларнын нэтижэлэре 
турында бастырып чыгаруга кадэр муниципаль берэмлекнец уставы Ьэм 
(яисэ) муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органынын норматив хокукый 
акты белэн билгелэнэ Ьэм бер айдан кимрэк, еч айдан артыграк була алмый.

Ж^ирле администрация Башлыгы, ижтимагый фикер алышуларнын яки 
ачык тыцлауларнын нэтижэлэрен исэпкэ алып:

1) генераль планнын проекты белэн ризалыгы Ьэм аны муниципаль 
берэмлекнец вэкиллекле органына жибэру турында;

2) генераль планнын проектын кире кагу Ьэм аны эшлэп бетеругэ 
жибэру турында карар кабул итэ.

13 нче маддэ. Жэмгыять сервитутларын билгелэу буенча ачык 
тыцлаулар уздыруныц узенчэлеклэре

1. Жэмгыять сервитутларын билгелэу буенча ачык тыцлауларда
катнашухокукына территориясендэ жэмгыять сервитутлары билгелэу 
каралган «Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ даими яисэ кубесенчэ яшэуче,
тыцлаулар уткэру кененэ 18 яше тулган Ьэр граждан ия.

Гражданнарныц ачык тыцлауларында катнашуы уз телэклэре белэн



башкарыла. Ачык тыцлауларда «Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы Алан авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
территориясендэ урнашкан ижтимагый берлэшмэлэр, барлык милек 
формаларыныц коммерциячел Ьэм коммерциячел булмаган оешмалар 
катнашучылар була ала.

2. Ачык тыцлаулар 13 маддэнец 1 пунктында курсэтелгэнчэ, 
вэкалэтле орган яки физик Ьэм юридик затларныц инициативасы буенча 
уткэрелэ. Ачык тыцлауларны уткэру буенча вэкалэтле орган булып оештыру 
комитеты тора.

3. Ачык тыцлауларны уздыру турында карар кабул ителгэннэн соц
7 эш коне дэвамында вэкалэтле орган аларны уткэру турында «Татарстан 
Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлегенец муниципаль актларыныц публикациясе очен билгелэнгэн 
рэсми массакулэм мэгьлумат чараларында бастыра.

Ачык тыцлаулар ачылыр алдыннан аларныц катнашучыларын:
юридик зат ечен - юридик затныц тулы исемен, дэулэт теркэве 

мэгьлуматлэрен;
шэхси эшмэкэр ечен - исем-фамилиясен, атасыныц исемен, шэхси 

эшмэкэр сыйфатында гражданинныц Ьэм дэулэт теркэве мэгьлуматларын;
физик затлар ечен - исем-фамилиясен, атасыныц исемен, туган елын, 

яшэу урыны адресын курсэтеп, мэжбури теркэу уткэрелэ.
4. Ачык тыцлауларныц нэтиж;эсе аларны уздыруныц датасы Ьэм 

урыны, катнашучылар Ьэм анда булганнарныц саны, ачык тыцлауларныц 
рэисенец, сэркатибенец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, чыгышларныц 
эчтэлеге, тавыш биру нэтижэлэре Ьэм кабул ителгэн карарлар курсэтелгэн 
беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ.

Беркетмэ ике несхэдэ тезелэ Ьэм ачык тыцлауларныц рэисе Ьэм 
сэркатибе тарафыннан имзалаштырыла. Беркетмэгэ ачык тыцлауларда 
катнашучыларныц исемлеге беркетелэ.

5. Жэмгыять сервитутларын билгелэу буенча ачык тыцлауларныц 
нэтижэлэре вэкалэтле орган тарафыннан каралалар Ьэм жэмгыять 
сервитутларын билгелэу ечен мемкин булган кирэкле документларга 
кушылалар.

Жэмгыять сервитутларын билгелэу буенча ачык тыцлаулар беркетмэсе 
срогы - еч ел. Вэкалэтле орган житэкчесе жэмгыять сервитутларын билгелэу 
буенча ачык тыцлаулар беркетмэсен саклау ечен жаваплы.

14 нче Статья. Ачык тыцлауларда яадылылык белэн тээмин иту 
схемаларыныц проектын карау узенчэлеклэре

Дылылык белэн тээмин иту схемаларыныц проекты буенча ачык 
тыцлаулар 2012 елныц 22 февралендэге “Жылылык белэн тээмин иту 
схемаларына, аларны эшлэу Ьэм раслау тэртибенэ талэплэр турында”гы 
Россия Федерациясе Хекумэте карарыныц 154 нче номеры нигезендэ 
каралган узенчэлеклэрне исэпкэ алып уткэрелэ.



«Татарстан Республикасы Телэч 
муниципаль районы Алан авыл жирлеге: 
муниципаль берэмлегендэ ачы: 
тыцлаулар оештыру Ьэм уздыру тэртиб 
турындагы Нигезлэмэгэ 1 нче Кушымта

ХАЛЫ К АЛДЫНДА ТЫЦЛАУЛАР БИЛГЕЛЭУ ТУРЫНДА
ГАРИЗА

_______кеше санында инициатив теркем, исемлек теркэп бирелэ, «ТатарстанРеспубликас!
Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге халыкныц 
инициативасы буенча тубэндэге сораулар буенча ачык тыцлаулар билгелэргэтэкъдим итэ:

Ачык тыцлаулар уздыруныц мекимлеген дэлиллэу:

Кушымта (чынлыкта курсэтелгэн документлар фаразлана):
1) муниципаль хокукый акт проекты (кертелгэн очракта);
2) ацлатма хаты;
3) финанс-икътисадый нигезлэу (гамэлгэ ашыру естэмэ матди чыгымнар Ьэм башка 

чыгымнар талэп иткэн муниципаль хокукый акт кертелгэн очракта);
4) гражданнарныц инициатив теркеме исемлеге;
5)гражданнарныц инициатив теркемен тезу турында карар кабул ителгэн ж;ыелыш 

беркетмэсе;
6) бергэ теркэп жибэрелэ торган хат.

Гражданнарныц инициатив теркеме
вэкалэтле вэкиле ________________________________________________

(имза) (Ф. И. О.)

Гражданнарныц инициатив теркеме
сэркатибе ___________ ___________

(имза) (Ф. И. О.)



«Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы

Алан авыл жирлеге » муниципаль 
берэмлегендэ ачык тыцлаулар оештыру Ьэм 
уздыру тэртибе турындагы Нигезлэмэгэ 

2нче Кушымта

ИНИЦИАТИВ Т0РКЕМ ЭГЪЗАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ

№
п/п

Фамилиясе, исеме, 
атасынын исеме Ьэм 
туган елы (18 яшьтэ- 
туган елы Ьэм ае)

Яшэу урыны 
адресы

Паспорт 
мэгълумэтлэре 
(шэхесне раслый 
торган документ 
сериясе, номеры, кем 
тарафыннан Ьэм 
кайчан бирелгэнлеге)

Шэхси имза

Гражданнарнын инициатив
теркеменец вэкалэтле вэкиле __________________ _________

(имза) (Ф. И. О.)



«Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы Алан авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегендэ ачык 
тыцлаулар оештыру Ьэм уздыру тэртибе 
турындагы Нигезлэмэгэ Знче Кушымта

АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРНЫЦ ЯЗЫЛУ КЭГАЗЕ

« _____________________ _______________________________________________________________________________
_______ _________________________________________________ »мэсьэлэсе буенча:

Без, тубэндэ имза куючылар,

_________________________________________________________ ” мэсьэлэсе буенча
муниципаль берэмлек халкыныц инициативасы буенча ачык тыцлаулар уткэруне 
хуплыйбыз,

№
п/п

Фамилиясе,
исеме,
атасыныц
исеме

Фамилиясе,
исеме,
атасыныц исеме 
Ьэм туган елы (18 
яшьтэн- туган елы 
Ьэм ае)

Яшэу урыны, 
адресы

Гражданныц
паспортыныц
яки
паспортны 
алыштыручы 
документыныц 
сериясе Ьэм 
номеры

Шэхси имза

Язылу кэгазен
таныклыйм _______________________________________________________________

Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, гражданныц паспортыныц яки паспортны 
алыштыручы документыныц сериясе Ьэм номеры (аны аца биргэн органныц исемен 
яки кодын курсэтеп), имза жыючы затныц яшэу урыны, имзасы Ьэм аны керту 
датасы).

Гражданнарныц инициатив 
теркеменец вэкалэтле вэкиле

(имза) (Ф. И. О.)



«Татарстан Республикасы Телэч< 
муниципаль районы Алан авыл жирлеге) 
муниципаль берэмлегендэ ачьп 
тыцлаулар оештыру Ьэм уздыру тэртиб< 
турындагы Нигезлэмэгэ 4нче Кушымта

АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРНЫЦ ЯЗЫЛУ КЭГАЗЕН ТИКШЕРУ БЕРКЕТМЭСЕ

« ____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ »мэсьэлэсе буенча:

“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге " 
муниципаль берэмлеге Советына ачык тыцлаулар уздыруны хуплаган 
гражданнарныц тэкьдим ителгэн имзалар саны

Сайлаучыларныц имзалары тикшерелгэн____________, шуларныц___ гамэлдэ
булмаган дип табылды:
_______________тубэндэге сэбэплэр буенча:

Гамэлдэ тугел дип табылган имзалар саны -

Советка хакыйкый тэкьдим ителгэн гамэлдэ дип табылган имзаларныц гомуми саны 
тэшкил итэ:____________________.

Эш теркеме житэкчесе_________________ ____________________________
(имза) (Ф.И.О.)

Эш теркеме эгьзалары______________ _ _____________
(имза) (Ф.И.О.)

(имза) (Ф.И.О.)

(дата, вакыт)

Гражданнарныц инициатив теркеме 
вэкалэтле вэкиле

(имза) (Ф.И.О.)

Гражданнарныц инициатив 
теркеме сэркатибе

(имза) (Ф.И.О.)



Татарстан Республикасы Телэ
муниципаль районы Алан авыл жирлег 
муниципаль берэмлегендэ ачь 
тыцлаулар оештыру Ьэм уздыру тэрти» 
турындагы Нигезлэмэгэ 5нче Кушымта

АЧЫК ТЫЦЛАУЛАР БЕРКЕТМ0СЕ

« » __________ 2 0__ел. №

Инициатива буенча ачык тыцлаулар:
___________________________________________________________ билгелэнгэн_

___________________________________________________ дан №_______
(муниципаль хокукый акт)

(муниципаль хокукый акт исеме) 
бастырылган
(халыкка житкерелгэн):______________ ___________________________________уткэрелг
______________________________________________________________ адрес буенча:
______________________________________________________________________________________ уткг

вакьп

Оештыру комитеты:__________________________________________ ____________

Катнаштьшар:________________________________________________________________

Рэислек итуче:_______________________________________________________________

Сэркатип:____________________________________________________________________

Экспертлар:__________________________________________________________________

Ачык тыцлауларда катнашучылар: (теркэлгэн катнашучылар саны)

Ачык тыцлауларда булган катнашучылар:

(Ф.И.О.)
Тыцлаучылар :

1 .________________________
(Ф.И.О.)

2.
(Ф.И.О.)

3 .
(Ф.И.О.)



Телдэн Ьэм язма рэвештэ кертелгэн рекомендациялэр Ьэм тэкьдимнэр саны,
______________________, шул исэптэн:

№
п/п

Рекомендациялэр Ьэм тэкьдимнэр Г ариза бируче

Ачык тыцлауларда рэислек итуче:_______________ ____________
(имза) (Ф. И. О.)

Ачык тыцлауларныц сэркатибе: ______________ ___________
(имза) (Ф. И. О.)



«Татарстан Республикасы Телэ 
муниципаль районы Алан авыл жирлег 
муниципаль берэмлегендэ ачь 
тыцлаулар оештыру Ьэм уздыру тэрти< 
турындагы Нигезлэмэгэ бнчы Кушымта

ХАЛЫК АЛДЫНДА ТЫЦЛАУЛАРНЫЦ НЭТИЩЭЛЭРЕ ТУРЫНДА
БЭЯЛЭМЭ

« » 20 ел.

Инициатива буенча ачык тыцлаулар:
билгелэнгэн___________________________
(муниципаль хокукый акт)

№

(муниципаль хокукый акт исеме) 

Бастырылган_________________
(халыкка житкерелгэн:___________________________________ уткэрелгэн
____________________________________________________________  адрес буенча:

(уткэру датасы)

Ачык тыцлауларга чыгарылган сорау (сораулар) __
Ачык тыцлаулар уткэрунец инициаторы___________
Ачык тыцлаулар уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны 
Ачык тыцлаулар уткэруче оештыру комитеты____

Ачык тыцлауларда катнашучылар турында, шул исэптэн катнашырга хокук 
алганнар турында мэгьлумат



Ачык тыцлауларга чыгарылган жирле эЬэмияткэ ия сорау (сораулар) буенча тэкьдимнэр Ьэм 
рекомендациялэрнен, бердэм исемлеге;_______________________________________ _____________
Фикер алышуга чыгарылган 
сораулар

Экспертларнын Ьэм 
катнашучыларнын 
тэкъдимнэре Ьэм 
кинэшлэре

Тэкъдимнэр,
рекомендациялэр)
кертелэ
хуплана)

Искэрмэ

Сорау формулиров- 
касы яки проект 
атамасы

№
п/п

Тэкъдим тексты Катнашучы
экспертынын

Ф.И.О.

1 1.1
1.2

2 2.1
3 2.2

3.1
3.2

Дирле эЬэмияттэге мэсьэлэне хэл итунец йомгаклау варианты:

Ачык тыцлауларда катнашучыларнын тавыш бирунэтиж;элэре:

яклап __________________(кеше)
каршы____________________ (кеше)
икелэнгэн_________________ (кеше)

Оештыру комитеты рэисе 

Оештыру комитеты сэркатибе


