
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино  

авыл җирлеге Советының утыз бишенче утырышы  

 

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советы карары 

  

2018 елның 14 декабре                                                                                    № 84 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-

Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм 

төзелешләр кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары проекты турында 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Ленино-Кокушкино 

авыл җирлеге муниципаль берлегенең җирдән файдалану һәм төзелешләр 

кагыйдәләрен «Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 3 

августындагы 342-ФЗ номерлы Федераль законга туры китерү максатларында, 

Татарстан  Республикасы Питрәч муниципаль районының Ленино-Кокушкино авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советының 2017 елның 21 августындагы 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл 

җирлегендә халык алдында тыңлаулар оештыру һәм үткәрү тәртибе турында 

Нигезләмәне раслау хакында» гы 35 номерлы карары нигезендә, авыл җирлегендә 

яшәүчеләрнең халык алдында тыңлаулар үткәрү юлы белән фикер алышуда катнашу 

хокукларын үтәү максатларында, Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино 

авыл җирлеге Советы карар кабул итте: 

1. «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино 

авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советы карары проектын 1 нче 

кушымта нигезендә кабул итәргә һәм аны гавами тыңлауларга чыгарырга. 

2. Расларга: 

- 2 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең 

җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары 

проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибен;  

- 3 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең 



җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары 

проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү тәртибен. 

3. 2019 елның 18 гыйнварына «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советы 

карары проекты буенча гавами тыңлаулар билгеләргә. 

Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районы, Ленино-Кокушкино 

авылы, Үзәк урамы, 17 нче йорт, 14.00 сәгатьтә Яшьләр үзәгенең тамаша залын ачык 

тыңлаулар уздыру урыны итеп билгеләргә. 

4. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-

Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары проекты буенча килә торган 

тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем төзү 

турында: 

- Сәйфетдинов Азат Рәшит улы – Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге башлыгы, эшче төркем җитәкчесе; 

- Шаронова Ирина Виктор кызы – Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советы депутаты, эшче төркем әгъзасы; 

- Мортазин Хәйдәр Хөрмәтулла улы – Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советы депутаты, эшче төркем 

әгъзасы 

5. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» Карары проектын эшләп бетерергә 

һәм фикер алышу барышында кергән тәкъдимнәрне исәпкә алып, Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советы 

каравына карар проектын кертергә. 

6. Әлеге карарны Ленино-Кокушкино авылы, Үзәк  урамы, 17 нче йорт адресы 

буенча урнашкан мәгълүмат стендында, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында (http:pravo.tatarstan.ru) һәм Питрәч муниципаль районының 

Интернет челтәрендә рәсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга 

(халыкка хәбәр итәргә).  

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

 

Питрәч муниципаль районы  

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге башлыгы                         А. Р. Сәйфетдинов 

 

 

 



Питрәч муниципаль районы Ленино-

Кокушкино авыл җирлеге Советының 

2018 елның 14 декабрендәге 84 номерлы 

карарына 1 нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы  

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советы ___________ утырышы 

 

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге советы утырышы 

КАРАРЫ 

 

__ ________ 2019 ел                                                                           № __ 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл 

җирлеге муниципаль берлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы» 2004 елның 29 декабрендәге 

190-ФЗ номерлы Федераль законы, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, халык 

алдында тыңлаулар бәяләмәсе нигезендә Питрәч муниципаль районы Ленино-

Кокушкино авыл җирлеге Советы карар кабул итте: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино 

авыл җирлеге муниципаль берлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә 

(алга таба – Кагыйдәләр буенча) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

"Әлеге кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү Тәртибе» 30 статьясын яңа редакциядә 

бәян итәргә:  

«1. Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү Россия 

Федерациясе шәһәр төзелеше кодексының 31 һәм 32 статьяларында каралган тәртиптә, 

әлеге статьяда билгеләнгән үзенчәлекләрне исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

2. Әлеге кагыйдәләргә үзгәрешләр проектын әзерләү турындагы карар Башкарма 

комитет җитәкчесе тарафыннан карар рәвешендә кабул ителә, ә бу вәкаләтләр 

бирелгән очракта карар Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органы 

тарафыннан кабул ителә. 

Башкарма комитет җитәкчесе җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турындагы мәсьәләне карау өчен нигез булып тора: 

1) җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, җирлекнең генераль планы, 

муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасы, мондый генераль 



планнарга яки муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасына 

үзгәрешләр кертү нәтиҗәсендә барлыкка килгән; 

 

1.1) Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән башкарма хакимиятнең 

федераль органыннан Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән срокларда үтәү 

өчен мәҗбүри керемнәр, җирлек, шәһәр округы, авыллар арасындагы 

территорияләрдән җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә кертелгән күчемсез 

милек объектларын куллануны чикләүне бетерү турында күрсәтмәләр; 

2) территориаль зоналар чикләрен үзгәртү, шәһәр төзелеше регламентларын 

үзгәртү турында тәкъдимнәр керү; 

3) күчемсез мөлкәт Бердәм дәүләт реестрында күрсәтелгән зоналар, 

территорияләрнең чикләре тасвирламасын үз эченә алган шәһәр төзелеше зонасыннан, 

мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалануның аерым шартлары булган 

зоналар чикләре турында мәгълүматлар туры килмәү; 

4) шәһәр төзелеше регламентында территорияләрдән файдалануның аерым 

шартлары булган зоналар чикләрендә тулысынча яки өлешчә урнашкан җир 

кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләүнең, федераль, 

региональ һәм җирле әһәмияттәге истәлекле урыннар территорияләренең Бердәм 

дәүләт күчемсез милек реестрында күчемсез милек объектларын мондый зоналар, 

территорияләр чикләрендә куллану чикләүләре булган территрорияләрнең 

билгеләнгән таләпләренә туры килмәве; 

5) территориянең аерым шартлары булган зонаның яшәешен билгеләү, үзгәртү, 

туктату, мәдәни мирас объекты, федераль әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе, 

региональ әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрен билгеләү, үзгәртү. 

3. Әлеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр җибәрелә: 

- федераль башкарма хакимият органнары, әгәр әлеге кагыйдәләр федераль 

әһәмияттәге капиталь төзелеш объектларының эшләвенә, урнашуына комачауларга 

мөмкин булса; 

- Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, әгәр әлеге 

кагыйдәләр региональ әһәмияттәге капиталь төзелеш объектларының эшчәнлегенә, 

урнашуына комачауларга мөмкин булса; 

- әлеге кагыйдәләр муниципаль районның җирле әһәмияттәге капиталь төзелеш 

объектлары эшчәнлегенә, урнаштыруга комачаулык иткән очракларда Питрәч 

муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан; 

- Ленино-Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә 

җирдән файдалануны һәм төзелешләрне җайга салу тәртибен камилләштерергә кирәк 

булган очракларда җирле үзидарә органнары тарафыннан; 

- физик яки юридик затлар тарафыннан бу Кагыйдәләр куллану нәтиҗәсендә җир 

участоклары һәм капиталь төзелеш объектлары нәтиҗәле кулланылмый, аларның 



хокук ияләренә зыян килә, җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларының 

бәясе кими, гражданнарның һәм аларның берләшмәләренең хокуклары һәм законлы 

мәнфәгатьләре тормышка ашырылмый. 

3.1. Әгәр җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 31 статьясындагы 3.1 өлеше нигезендә 

җирлек территорияләрендә федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге 

объектларны, муниципаль районның җирле әһәмияттәге объектларын (линия 

объектларыннан тыш) территориаль планлаштыру документларында каралган 

урнаштыру мөмкинлеге тәэмин ителмәгән булса, башкарма хакимиятнең вәкаләтле 

федераль органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле 

органы, муниципаль районның җирле үзидарә органы әлеге объектларны 

урнаштыруны тәэмин итү максатларында җирлек башлыгына җирдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында таләп җибәрә. 

3.2. Әлеге статьяның 3.1 өлешендә каралган очракта җирлек башлыгы әлеге 

статьяның 3.1 өлешендә күрсәтелгән таләп алынганнан соң утыз көн эчендә җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертүне тәэмин итә. 

3.3. Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә әлеге статьяның 2 

өлешендәге 3-5 пунктчаларында һәм 3.1 өлешендә каралган очракларда үзгәрешләр 

кертү, җәмәгать фикер алышуларын яисә гавами тыңлаулар үткәрү, җирдән файдалану 

һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проектны әзерләү турында 

Карар кабул итү турында хәбәрне бастырып чыгару һәм әлеге статьяның 4 өлешендә 

каралган Комиссия бәяләмәсе әзерләү таләп ителми. 

4. Комиссия җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында тәкъдим кергән көннән алып утыз көн эчендә нәтиҗә әзерли, анда җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү яки мондый тәкъдимне кире 

кагу сәбәпләрен күрсәтеп тәкъдим ителгән тәкъдим нигезендә кертү турында тәкъдим 

булган тәкъдимнәр бар, һәм бу Бәяләмәне Башкарма комитет җитәкчесенә җибәрә. 

4.1. Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр 

кертү турындагы Проект аэродром территориясендә билгеләнгән күчемсез милек 

объектларын куллануны чикләү белән тәңгәлләштерүне күздә тота торган Проект 

комиссия тарафыннан карап тикшерелергә тиеш түгел. 

5. Башкарма комитет җитәкчесе комиссия карарындагы тәкъдимнәрне исәпкә 

алып, утыз көн дәвамында җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр 

кертү турында яки әлеге кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турындагы тәкъдимнәрне 

кире кагу турында проектны әзерләү турында Карар кабул итә һәм мөрәҗәгать 

итүчеләргә мондый карарның күчермәсен җибәрә. 

6. Башкарма комитет җитәкчесе Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

вәкаләтле федераль башкарма хакимият органыннан әлеге статьяның 2 өлешендәге 1.1 

пунктында күрсәтелгән күрсәтмә алынганнан соң, җирдән файдалану һәм төзелеш 



кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында Карар кабул итәргә тиеш. Әлеге статьяның 2 

өлешендәге 1.1 пунктында күрсәтелгән күрсәтмә җирле администрация башлыгы 

тарафыннан судка шикаять бирелергә мөмкин. 

7. Җирле үзидарә органына Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 

55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән дәүләт хакимияте башкарма органыннан, 

вазыйфаи затыннан, дәүләт учреждениесе яисә җирле үзидарә органыннан үз белдеге 

белән төзелгән бинаны ачыклау турында хәбәр кергән көннән бирле мондый төзелеш 

урнашкан территориаль зонага карата кулланыла торган җирдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү рөхсәт ителми, әлеге хәбәрне карау 

нәтиҗәләре буенча җирле үзидарә органы тарафыннан дәүләт хакимияте башкарма 

органына, вазыйфаи затка, дәүләт учреждениесенә яисә җирле үзидарә органына 

рөхсәт ителгән капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рөхсәт ителгән 

файдалануга һәм мондый корылма параметрларына туры килә торган чик 

параметрларын билгеләү мөмкин түгел, алар Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән һәм әлеге мөрәҗәгать 

кергән, үз белдеге белән төзелгән билгеләр күренми яисә үз белдеге белән төзелгән 

корылмаларны сүтү яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү турында дәгъва 

таләпләрен канәгатьләндерүдән баш тарту турында суд карары законлы көченә керде 

дип хәбәрнамә җибәрелгән. 

8. 3 пунктларда каралган очракларда - 5 статьяның 2 өлешендәге 2 өлешендә, 

дәүләт хакимияте башкарма органы яисә җирле үзидарә органы, аерым шартлары 

булган территорияләрне, мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен 

билгеләүгә вәкаләтле зоналар билгеләүгә, федераль әһәмияттәге тарихи җирлекләр, 

региональ әһәмияттәге тарихи җирлекләр территорияләре чикләрен раслау өчен 

Башкарма комитет җитәкчесенә территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары 

территорияләреннән файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләрен үзгәртү 

өлешендә җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында 

таләп җибәрә, федераль әһәмияттәге тарихи җирлекләр территорияләре, төбәк 

әһәмиятендәге тарихи җирлекләр территорияләре чикләрен, мондый зоналар, 

территорияләр чикләрендә җир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын 

куллануны чикләүне билгеләү. 

9. Әлеге статьяның 8 өлешендә каралган таләпләр кергән очракта, территориянең 

аерым шартлары булган зонаның барлыкка килүен билгеләү, үзгәртү яки яшәешен 

туктату турында, Мәдәни мирас объекты территориясе чикләре турында яисә әлеге 

статьяның 2 өлешендәге 3 - 5 пунктларында җир биләмәләреннән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү өчен нигезләрнең 3-5 пунктларында 

каралган ачыкланган көннән җирле администрация башлыгы җирдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проектны әзерләү турында карар 

кабул итәргә тиеш. 



10. Җирдән файдалану һәм төзелешләрнең расланган кагыйдәләренә федераль 

әһәмияттәге тарихи җирлекләр территорияләре, региональ әһәмияттәге тарихи 

җирлекләр территорияләре территорияләре, мәдәни мирас объектлары территорияләре 

чикләрен, федераль әһәмияттәге тарихи җирлекләр территорияләре чикләрен үзгәртү, 

мондый зоналар чикләрендә җир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын 

куллану чикләүләрен билгеләү өлешендә үзгәрешләр кертү срогы әлеге статьяның 8 

өлешендә каралган таләп кергән көннән алып алты айдан да артмаска тиеш, 

территориянең аерым шартлары булган зонаның барлыкка килүен билгеләү, үзгәртү 

һәм яшәешен туктату турында, Мәдәни мирас объекты территориясе чикләре турында 

яисә әлеге статьяның 2 өлешендәге 3 - 5 пунктларында җир куллану һәм төзелеш 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү өчен нигезләр ачыкланган көннән алып 

мәгълүматлар хокукын теркәү органыннан керемнәр.»; 

11. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

Питрәч муниципаль районы  

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге башлыгы                               А. Р. Сәйфетдинов 

 

 

Питрәч муниципаль районы Ленино-

Кокушкино авыл җирлеге Советының 

2018 елның 14 декабрендәге 84 номерлы 

карарына 2 нче кушымта 

 

 

 Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл җирлеге 

муниципаль берлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр 

кертү турында» карары проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм аның 

фикер алышуында катнашуы турында тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе 

 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Ленино-Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берлегенең җирдән файдалану һәм 

төзелешләр кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турындагы» карары проектына 

тәкъдимнәр Ленино-Кокушкино авыл җирлеге советына түбәндәге адрес буенча 

кертелә: 422780, Татарстан Республикасы, Питрәч районы, Ленино-Кокушкино авылы, 

Үзәк урамы, 17 йорт, язма рәвештә таблицасы рәвешендә кертелә: 

 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Карар 

проекты 

тексты 

Төзәтмәләр 

тексты 

Төзәтмәләрне 

исәпкә алып 

проект 

тексты 

Төзәтмә авторы 

(Ф. И. О., адрес, 

эш урыны, уку 

урыны) 



      

 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә 2018 елның 17 декабреннән 2019 елның 11 

гыйнварына кадәр 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр язма рәвештә, авторның 

фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган елы, яшәү урыны күрсәтелгән булырга тиеш. 

2. Гавами тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес буенча бирелә: 

422780, Татарстан Республикасы, Питрәч районы, Ленино-Кокушкино авылы, Үзәк 

урамы, 17 йорт, шәхсән. 

Гаризалар эш көннәрендә 8.00 дән 17.00 гә кадәр, ачык тыңлаулар үткәрү 

датасына кадәр 2 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

 

 

 
Питрәч муниципаль районы Ленино-

Кокушкино авыл җирлеге Советының 

2018 елның 14 декабрендәге 84 номерлы 

карарына 3 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-

Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм 

төзелешләр кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча 

гавами тыңлаулар үткәрү тәртибе 

 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-Кокушкино авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-

Кокушкино авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм 

төзелешләр кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча 

гавами тыңлаулар Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Ленино-

Кокушкино авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар оештыру һәм үткәрү тәртибе 

турындагы Нигезләмә нигезендә үткәрелә. 

2. Халык тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау хокукы 

белән халык тыңлауларын үткәрү датасына кадәр ике эш көненнән дә соңга калмыйча 

язмача гариза биргән затлар катнаша. Шул ук вакытта керү датасы булып, мондый 

тәкъдимнәрне кабул итүче органга тәкъдимнәр керү көне тора 

3. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык кызыксынган 

җирлек кешеләре дә ачык тыңлауларда катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркәү халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала 

башлана. 

5. Тыңлауларда җирлек башлыгы, җирлек башлыгы урынбасары, җирлек 

башкарма комитеты җитәкчесе, Җирлек башлыгы вәкаләтле башка затлар рәислек итә 

ала. 

6. Ачык тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул катнашучыларга 

фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, тыңлауларны үткәрү тәртибе турында 

хәбәр итә. 



7. Кергән тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне беркетмәне төзү, исәпкә алу өчен, рәислек 

итүче тәкъдиме буенча гавами тыңлаулар секретаре сайлана. 

8. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза бирү 

вакытына карап чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла. 

9. Чыгышларның эзлеклелеге һәм вакыты карала торган мәсьәләнең эчтәлеген, 

гавами тыңлауларда һәм башка мәсьәләләрдә катнашу өчен кергән язма гаризалар 

санын исәпкә алып, гавами тыңлаулар үткәрү регламенты белән билгеләнә. 

Белән рөхсәт рәислек итүче вакытта өчен чыгыш булырга мөмкин озайтылды. 

10. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш 

ясаучыларга рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

11. Рәислек итүче гавами тыңлауларда тәнәфес турында Карар кабул итәргә, 

аларны башка вакытта дәвам итәргә хокуклы. 

 12. Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртип саклау гавами тыңлауларда катнашу өчен 

мәҗбүри шарт булып тора. Халык тыңлауларында катнашучылар халык 

тыңлауларының барышына тыкшынырга, аларны өзәргә һәм аларны үткәрүгә 

комачауларга хокуклы түгел. 

13. Ачык тыңлаулар вакытында беркетмә алып барыла. Халык тыңлауларында 

катнашучыларның барлык кисәтүләре һәм тәкъдимнәре язма формада секретарьгә 

бирелә һәм гавами тыңлаулар беркетмәсенә теркәлә. 

14. Мәҗбүри йомгаклау документы-ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында 

бәяләмә( 3 нче кушымта), анда күрсәтелә: 

- халык алдында торган сорау (сораулар); 

- халык тыңлаулары үткәрү инициаторы; 

- гавами тыңлаулар билгеләү турында хокукый актның датасы, номеры һәм исеме, 

шулай ук аны бастырып чыгару датасы (халыкка игълан итү)); 

- халык тыңлаулары үткәрү датасы, вакыты һәм урыны; 

- халык алдында тыңлаулар уздырган эшче төркем; 

- ачык тыңлауларда катнашучылар, шул исәптән чыгыш ясау хокукына ия 

булучылар турында мәгълүмат; 

- халык алдында тыңлаулар вакытында катнашучылар биргән тәкъдимнәр һәм 

рекомендацияләрдән тыш, җирле әһәмияттәге мәсьәләне (мәсьәләләрне) хәл итү 

буенча тәкъдимнәр һәм рекомендацияләрнең бердәм исемлеге; 

- җирле әһәмияттәге мәсьәләне хәл итүнең йомгаклау варианты; 

- халык тыңлауларында катнашучыларның тавыш бирү нәтиҗәләре. 

15. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә Питрәч муниципаль 

районының рәсми сайтында гавами тыңлаулар үткәргәннән соң биш көннән дә соңга 

калмыйча рәсми басылып чыгарга һәм урнаштырырга тиеш. 

Йомгаклау документлары җирле үзидарә органнары өчен тәкъдим рәвешендә 

бирелә. 

16. Халык тыңлауларын үткәрүне оештыру ягыннан тәэмин итү Ленино-

Кокушкино авыл җирлеге башкарма комитеты аппараты тарафыннан башкарыла. 


