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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл
җирлегендҽ халык алдында тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе
турындагы Нигезлҽмҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында
"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында" Федераль законның 2 һәм 28 статьяларына, "Татарстан Республикасында
җирле үзидарә турында" 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы, Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге
Уставы нигезендә,
Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советы карар
чыгарды:
1. Макыл авыл җирлеге Советының 2018 елның 7 сентябрендәге 57-234 номерлы
карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар оештыру һәм үткәрү тәртибе
турындагы Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Нигезләмәнең 2 бүлегенең 2.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.1. Халык алдында тыңлаулар Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл
җирлеге Советы, Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге
Башлыгы яки үз вәкаләтләрен контракт нигезендә гамәлгә ашыручы Югары Ослан
муниципаль районының Макыл авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе
инициативасы белән үткәрелә.
Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Советы тарафыннан
Халык инициативасы белән үткәрелә торган халык алдында тыңлаулар Югары
Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Советы тарафыннан билгеләнә,
ә Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Башлыгы яки Югары
Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе
инициативасы белән- үз вәкаләтләрен контракт нигезендә гамәлгә ашыручы Югары
Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан
билгеләнә».

2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл
җирлегендә ачык тыңлаулар оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмәне
яңа редакциядә (1 нче кушымта) расларга.
3. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга.

Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге Советы
Рҽисе

А.И. Матвеева

Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге Советының
2018 елның 17 декабрендә кабул ителгән
61-260 номерлы карарына
1 нче кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫҢ МАКЫЛ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДҼ ХАЛЫК АЛДЫНДА
ТЫҢЛАУЛАР, ҖҼМҼГАТЬ ФИКЕР АЛЫШУЛАРЫН ОЕШТЫРУ ҺҼМ
ҤТКҼРҤ ТҼРТИБЕ ТУРЫНДА НИГЕЗЛҼМҼ
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Әлеге Нигезләмә "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон, 2004 елның 28 июлендәге Татарстан Республикасы Законы нигезендә гамәлгә
ашырыла. "Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында"гы 45-ТРЗ номерлы,
Россия Федерациясенең шәһәр тӛзелеше кодексы, Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Уставы белән Татарстан
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге
территориясендә җәмәгать тыңлаулары, җәмәгать фикер алышуларын оештыру һәм
үткәрү тәртибен билгели.
1.2. Халык алдында тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышулар Югары Ослан
муниципаль районының Макыл авыл җирлегендә яшәүчеләр катнашында җирле
әһәмияттәге мәсьәләләр буенча муниципаль хокукый актлар проектлары буенча
фикер алышу, проектларны тыңлауларга чыгарыла торган тәкъдимнәр әзерләү,
фикер алышу ӛчен уздырыла.
1.3. Тиешле җирле үзидарә органына муниципаль хокукый актларда билгеләнгән
тәртиптә хокук чыгару инициативасы субъектлары тарафыннан кертелгән
муниципаль хокукый актлар проектлары, шулай ук законнарда каралган аерым
мәсьәләләр буенча халыкның фикерен ачыклау ачык тыңлаулар, иҗтимагый фикер
алышу предметы булып тора
1.4. Ачык тыңлауларга мәҗбүри тәртиптә чыгарыла:
1) Макыл авыл җирлеге Уставы проекты, шулай ук Макыл авыл җирлеге Уставына
үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү турында Карар проекты, Макыл авыл җирлеге
Уставына Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан
Республикасы Конституциясе нигезләмәләрен әлеге уставны әлеге норматив
хокукый актлар белән тәңгәлләштерү максатларында үзгәрешләр кертелә;
2) Макыл авыл җирлеге бюджеты проекты һәм аның үтәлеше турында хисап;
3) Макыл авыл җирлегенең социаль-икътисади үсеш стратегиясе проекты;
4) Макыл авыл җирлеген үзгәртеп кору мәсьәләләре, «Россия Федерациясендә
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6
октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 13 статьясы нигезендә Макыл
авыл җирлеген үзгәртеп кору ӛчен тавыш бирү юлы белән яисә гражданнар
җыеннарында белдерелгән Макыл авыл җирлеге халкының ризалыгы алу таләп
ителә;

5) территорияне тӛзекләндерү кагыйдәләре проектлары, территорияне тӛзекләндерү
кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проектлар
1.5. Җәмәгать фикер алышуларга чыгарыла:
1) Макыл авыл җирлеге генераль планы проекты, генераль планга үзгәрешләр кертү
турында муниципаль хокукый актлар проектлары;
2) җирдән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләре проекты, җирдән файдалану һәм
тӛзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында муниципаль хокукый актлар
проектлары;
3) территорияләрне планлаштыру проектлары һәм территорияләрне межалау
проектлары,
территорияләрне
планлаштыру
проектларының
расланган
проектларына һәм территорияләрне межалау проектларына үзгәрешләр кертү
турында муниципаль хокукый актлар проектлары;
4) җир кишәрлеген яки капиталь тӛзелеш объектын шартлы рәвештә рӛхсәт ителгән
файдалануга рӛхсәт бирү турында муниципаль хокукый актлар проектлары;
5) рӛхсәт ителгән тӛзелешнең, капиталь тӛзелеш объектларын реконструкцияләүнең
чик параметрларыннан читкә тайпылуга рӛхсәт бирү турында муниципаль хокукый
актлар проектлары.
Җәмәгать фикер алышуларга муниципаль хокукый актларның югарыда аталган
проектлары чыгарыла, моннан тыш, Россия Федерациясенең шәһәр тӛзелеше
кодексы нигезендә мондый проектлар буенча иҗтимагый фикер алышулар үткәрү
таләп ителми торган очраклардан тыш.
2. Халык тыңлаулары ҥткҽрҥ инициативасы
2.1. Халык алдында тыңлаулар Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл
җирлеге Советы, Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге
Башлыгы яки үз вәкаләтләрен контракт нигезендә гамәлгә ашыручы Югары Ослан
муниципаль районының Макыл авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе
инициативасы белән үткәрелә.
Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Советы
тарафыннан Халык инициативасы белән үткәрелә торган халык алдында тыңлаулар
Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Советы тарафыннан
билгеләнә, ә Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Башлыгы
яки Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге башкарма
комитеты җитәкчесе инициативасы белән- үз вәкаләтләрен контракт нигезендә
гамәлгә ашыручы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге
Башлыгы тарафыннан билгеләнә.
2.2. Гражданнар тыңлауларны үткәрү инициативасын башлангыч тӛркем аша
тормышка ашыра, ул Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль
районының җирле үзидарә органнарына сайлауларда актив сайлау хокукына ия
булган Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге халкы
арасыннан формалаша

3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл
авыл җирлеге халкы тарафыннан халык алдында тыңлаулар ҥткҽрҥ
инициативасын тҽкъдим итҥ
3.1. Халык тыңлауларын үткәрү инициативасын күрсәтү ӛчен 10 кешедән дә ким
булмаган гражданнарның инициативалы тӛркеме формалаша.
3.2. Гражданнарның инициатив тӛркеме аны тӛзү турында карар кабул ителгән
кӛннән бирле тӛзелгән дип санала, ул гражданнар инициативалы тӛркеменең
беренче утырышы беркетмәсе белән рәсмиләштерелә.
3.3. Беркетмәгә әлеге Нигезләмәнең кушымтасы нигезендә гражданнар
инициативалы тӛркеменең барлык әгъзалары имзалары белән имза салынган кәгазь
теркәлә. Подписка кәгазенең һәр бите инициатив тӛркем составыннан сайланучы
гражданнарның инициатив тӛркеме рәисе һәм секретаре тарафыннан имзаланырга
тиеш.
3.4. Гражданнар инициатив тӛркеме Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл
җирлеге советына түбәндәге документларны кертә:
1) ачык тыңлауларга тәкъдим ителә торган муниципаль хокукый акт проектын
күрсәтеп һәм аны халык тыңлауларына чыгару кирәклеген нигезләп гариза;
2) аның исеменнән эш итәргә вәкаләтле инициатив тӛркем әгъзалары турында
мәгълүматлар (гражданинның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу датасы,
паспортының сериясе һәм номеры, гражданин паспорты яисә гражданин паспортын
алмаштыручы документның номеры, яшәү урыны адресы, шәхси имза);
3) әлеге Нигезләмәнең 3.3 пунктында күрсәтелгән имза кую кәгазләре теркәлгән
гражданнар инициатив тӛркеменең беренче утырышы беркетмәсе.
3.5. Инициативалы тӛркемнең гаризасын карау срогы Югары Ослан муниципаль
районы Макыл авыл җирлеге Советына кергән кӛннән алып 1 айдан да артып китә
алмый.
3.6. Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советы инициативалы
тӛркемнең гаризасын карап тикшерү нәтиҗәләре буенча тиешле муниципаль
хокукый акт буенча тыңлаулар билгеләү турында карар кабул итә яки мондый карар
кабул итүдән баш тарта.
3.7. Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Советы халык
тыңлауларын билгеләүдән баш тарта:
- әгәр тапшырылган документлар әлеге Нигезләмәнең таләпләренә туры килми икән;
- тәкъдим ителгән документларда булган мәгълүматлар чынбарлыкка туры килми
икән.
4. Җҽмҽгать тыңлауларын һҽм җҽмҽгать фикер алышуларын билгелҽҥ
4.1. Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советы һәм Халык
инициативасы белән оештырылган ачык тыңлаулар Югары Ослан муниципаль
районы Макыл авыл җирлеге Советы тарафыннан, Ә Макыл авыл җирлеге Башлыгы
инициативасы белән авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан билгеләнә.
Иҗтимагый фикер алышу Макыл авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан билгеләнә.

4.2. Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советы карарында,
Макыл авыл җирлеге Башлыгының халык алдында тыңлаулар билгеләү турындагы
карарында күрсәтелә:
1) ачык тыңлаулар темасы;
2) халык тыңлаулары инициаторы турында мәгълүматлар;
3) җәмәгать тыңлаулары үткәрү вакыты һәм урыны;
4) халык тыңлауларында фикер алышына торган мәсьәләләр буенча тәкъдимнәр һәм
искәрмәләр кертелә ала торган адрес.
4.3. Халык тыңлауларын билгеләү турындагы карар, ачык тыңлауларга чыгарыла
торган муниципаль хокукый акт проекты Авыл җирлеге мәгълүмат стендларында
һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында, әгәр башка срок
законнар һәм әлеге Нигезләмә белән билгеләнмәгән булса, халык алдында
тыңлаулар уздыру кӛненә 10 кӛннән дә соңга калмыйча халыкка хәбәр ителергә
тиеш.
4.4. Макыл авыл җирлеге Башлыгының җәмәгать фикер алышуларын билгеләү
турындагы карарында күрсәтелә:
1) иҗтимагый фикер алышу темасы;
2) иҗтимагый фикер алышуларның инициаторы;
3) җәмәгать фикер алышуларын үткәрү вакыты;
4) җәмәгать фикер алышуларында каралырга тиешле проект экспозициясен ачу
датасы һәм үткәрү вакыты, җәмәгать фикер алышуларын оештыручы бинада
булырга мӛмкин булган кӛннәр һәм вакыт турында мәгълүмат;
5) иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар тарафыннан җәмәгать фикер
алышуларында каралырга тиешле проектка кагылышлы тәкъдимнәр һәм искәрмәләр
кертү тәртибе, вакыты һәм формасы.
Макыл авыл җирлеге Башлыгының иҗтимагый фикер алышуларны билгеләү
турындагы карары авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында һәм Югары Ослан
муниципаль районының рәсми сайтында, әгәр дә башка срок законнар һәм әлеге
Нигезләмә белән билгеләнмәгән булса, экспозицияне ачу кӛненә 10 кӛннән дә соңга
калмыйча халыкка җиткерелергә тиеш.
5. Халык тыңлауларын оештыру
5.1. Халык тыңлауларын әзерләү һәм үткәрү Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан яки аның кушуы буенча
махсус булдырылган комиссияләр яки эш тӛркемнәре (алга таба - халык
тыңлауларын оештыручы) тарафыннан башкарыла.
5.2. Халык тыңлауларын әзерләү һәм үткәрү процессында халык тыңлауларын
оештыручы:
- халык тыңлауларында катнашучыларның башлангыч составын билгели;
- чыгышларны әзерләргә кирәк булган мәсьәләләр исемлеген билгели;
- докладчыларның ачык тыңлауларга чыгарылган мәсьәләләр буенча башлангыч
составын билгели;
- ачык тыңлаулар үткәрү регламентын билгели;

- халык алдында тыңлаулар ӛчен чыгарылган муниципаль хокукый акт проекты
буенча искәрмәләр һәм тәкъдимнәр җыюны гамәлгә ашыра;
- халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча кирәкле белешмә материаллар, йомгаклау
документлары проектларын әзерли;
- ачык тыңлаулар беркетмәсен алып баруны тәэмин итә;
- халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бәяләмә әзерләүне оештыра;
- халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бәяләмәләрне халыкка җиткерүне тәэмин
итә.
5.3. Җәмәгать тыңлауларында катнашырга чакырыла ала:
- дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре;
- сәяси партияләрнең тӛбәк яки җирле бүлекләре һәм башка иҗтимагый
берләшмәләр вәкилләре;
- эшчәнлекләре тикшерелә торган тема белән бәйле оешма җитәкчеләре;
- массакүләм мәгълүмат чаралары.
Халык инициативасы буенча тыңлаулар уздырылган очракта мәҗбүри рәвештә
гражданнарның инициатив тӛркеме рәисе һәм вәкаләтле вәкилләре чакырыла.
5.4. Халык тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү ӛчен чыгыш ясау хокукы
белән халык тыңлауларын үткәрү датасына кадәр 5 кӛннән дә соңга калмыйча
язмача гариза биргән затлар катнаша.
5.5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка районның барлык
кызыксынган кешеләре дә ачык тыңлауларда катнаша ала.
5.6. Гражданнар фикер алышына торган мәсьәләләргә кагылышлы язма
тәкъдимнәрен һәм искәрмәләрен, ачык тыңлаулар уздырылган кӛнне дә тапшырырга
хокуклы.
5.7. Тыңлауларны оештыру һәм үткәрү, законнарда һәм әлеге Нигезләмәдә каралган
очраклардан тыш, җирле бюджет акчалары хисабына финанслана.
6. Җҽмҽгать тыңлаулары ҥткҽрҥ тҽртибе
6.1. Халык тыңлаулары җыелышлар формасында үткәрелә.
6.2. Катнашучыларны теркәү халык тыңлаулары башланганчы 30 минут кала
башлана.
3.3. Тыңлауларда рәислек итүче авыл җирлеге Башлыгы, авыл җирлеге Башлыгы
тарафыннан вәкаләтле башка затлар булырга мӛмкин.
4.4. Рәислек итүче ачык тыңлаулар алып бара һәм халык тыңлаулары кӛн
тәртибендәге мәсьәләләр буенча фикер алышу тәртибен күзәтә, кирәк булганда
утырышлар залыннан мәсьәләләр буенча фикер алышу тәртибен бозучыларны
бетерү буенча чаралар күрергә хокуклы.
6.5. Халык алдында тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул
катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, халык тыңлауларын
үткәрү тәртибе турында хәбәр итә.
6.6. Беркетмәне тӛзү, кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу ӛчен, рәислек итүче тәкъдиме
буенча халык тыңлаулары секретаре сайлана ала.

6.7. Чыгышларның эзлеклелеге һәм вакыты карала торган мәсьәләнең эчтәлеген,
халык тыңлауларында һәм башка мәсьәләләрдә катнашу ӛчен кергән язма гаризалар
санын исәпкә алып, халык тыңлаулары үткәрү регламенты белән билгеләнә.
Рәислек итүче рӛхсәте белән чыгыш ясау вакыты озайтылырга мӛмкин.
6.8. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш
ясаучыларга рәислек итүче рӛхсәте белән сораулар бирергә хокуклы.
6.9. Рәислек итүче халык тыңлауларда тәнәфес турында һәм аларны башка вакытта
дәвам итү турында карар кабул итәргә хокуклы.
6.10. Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртип саклау халык тыңлауларында катнашу
ӛчен мәҗбүри шарт булып тора. Халык тыңлауларында катнашучылар халык
тыңлауларының барышына тыкшынырга, аларны ӛзәргә һәм аларны үткәрүгә
комачауларга хокуклы түгел. Ачык тыңлауларда катнашучылар тарафыннан үткәрү
тәртибен бозу очрагында рәислек итүче аларны залдан чыгарып җибәрүне таләп
итәргә хокуклы.
7 . Халык тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре
7.1. Ачык тыңлаулар вакытында беркетмә алып барыла. Халык тыңлауларында
катнашучыларның барлык кисәтүләре һәм тәкъдимнәре язма формада секретарьгә
бирелә һәм халык тыңлаулары беркетмәсенә теркәлә.
7.2. Беркетмәгә Макыл авыл җирлеге Башлыгы кул куя, материаллар Макыл авыл
җирлеге Советы материалларында, Макыл авыл җирлеге Башлыгы материалларында
саклана.
7.3. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча тәкъдимнәр, резолюцияләр рәвешендә
йомгаклау документлары кабул ителергә мӛмкин. Тыңлауларда рәислек итүче
тыңлауларда катнашучылар арасында тыңлауларга чыгарылган кайбер мәсьәләләр
буенча тавыш бирүне үткәрү кирәклеге турында карар кабул итәргә хокуклы.
7.4. Ул авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында рәсми рәвештә басылып чыгарга
һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында халык тыңлаулары
тәмамланганнан соң 5 кӛннән дә соңга калмыйча урнаштырылырга тиеш.
7.5. Халык алдында тыңлаулар беркетмәләре, халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча
бәяләмәләр булганда муниципаль хокукый акт проектын карау гамәлгә ашырыла.
7.6. Халык тыңлауларында фикер алышкан муниципаль хокукый акт җирлекнең
мәгълүмат стендларында һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми
сайтында халыкка җиткерелергә тиеш.
8. Иҗтимагый фикер алышуларны оештыру
8.1. Иҗтимагый фикер алышулар вәкаләтле орган аша Макыл авыл җирлеге
башкарма комитеты тарафыннан үткәрелә (алга таба-иҗтимагый фикер алышуларны
оештыручы).
8.2. Җәмәгать фикер алышуларын әзерләү һәм үткәрү процессында җәмәгать фикер
алышуларын оештыручы тәэмин итә:
1) Макыл авыл җирлеге Башлыгының җәмәгать фикер алышуларын билгеләү
турындагы карарын әзерләү, халыкка җиткерү;

2) авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында һәм Югары Ослан муниципаль
районының рәсми сайтында иҗтимагый фикер алышуларның башлануы турында
хәбәр итү;
3) проект экспозициясен ачу һәм үткәрү;
4) иҗтимагый фикер алышу барышында кергән сорауларга җаваплар әзерләү;
5) иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект буенча искәрмәләр һәм
тәкъдимнәр җыю;
6) иҗтимагый фикер алышу протоколын әзерләү;
7) иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре буенча бәяләмә әзерләү һәм бастырып
чыгару;
8) иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре буенча беркетмә һәм бәяләмәне саклау.
8.3. Генераль план проектлары, җирдән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләре,
территорияне планлаштыру, территорияне межалау кагыйдәләре проектлары, шулай
ук расланган документларның берсенә үзгәрешләр кертүне күздә тоткан проектлар
буенча җәмәгать фикер алышуларында территориядә даими яшәүче гражданнар
катнаша, аңа карата әлеге территория чикләрендә урнашкан һәм (яки) аларда
урнашкан капиталь тӛзелеш объектлары, шулай ук әлеге капиталь тӛзелеш
объектларының бер ӛлеше булып торучы биналарга ия булучылар.
Җир кишәрлеген яки капиталь тӛзелеш объектын шартлы рәвештә файдалану
хокукына рӛхсәт бирү турында карар проектлары буенча иҗтимагый фикер
алышуларда катнашучылар булып, рӛхсәт ителгән тӛзелешнең чик параметрларын
кире кагуга рӛхсәт бирү, капиталь тӛзелеш объектларын реконструкцияләүгә рӛхсәт
бирү турында территориаль зона чикләрендә даими яшәүче гражданнар тора, аның
чикләрендә җир кишәрлеге яки капиталь тӛзелеш объекты урнашкан, аларга карата
әлеге проектлар әзерләнгән, әлеге территориаль зона чикләрендә урнашкан җир
кишәрлекләренең һәм (яки) аларда урнашкан капиталь тӛзелеш объектлары
чикләрендә урнашкан хокук ияләре, җир участоклары чикләрендә даими яшәүче
гражданнар, аларга карата әлеге проектлар әзерләнгән, мондый җир
участокларының хокук ияләре, аларда урнашкан капиталь тӛзелеш объектларының
хокуклары, капиталь тӛзелеш объектының бер ӛлеше булып торучы биналарның
хокук ияләре, аларга карата әлеге проектлар әзерләнгән.
Җир участогын яки капиталь тӛзелеш объектын шартлы рәвештә файдалану тӛре
әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясарга мӛмкин булган очракларда,
иҗтимагый фикер алышулар мондый тискәре йогынты куркынычы астына алынган
җир участоклары һәм капиталь тӛзелеш объектлары хокукына ия булучылар
катнашында үткәрелә.
8.4. Бу Нигезләмәгә № 2 кушымта нигезендә әзерләнгән форма буенча иҗтимагый
фикер алышуларның башлануы турында хәбәр итү Макыл авыл җирлеге
Башлыгының җәмәгать фикер алышуларын билгеләү турындагы карарын игълан
ителгән кӛнне мәгълүмат стендларында халыкка җиткерелергә тиеш.
Җәмәгать фикер алышуларының башлануы турында хәбәр итү авыл җирлегенең
мәгълүмат стендларында кимендә биш кӛн дәвам итә.
8.5. Иҗтимагый фикер алышуларның башлануы турында хәбәр итү үз эченә ала:

1) иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект турында мәгълүмат һәм
мондый проектка мәгълүмати материаллар исемлеге;
2) иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект буенча иҗтимагый
фикер алышуларны үткәрү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат;
3) проектның иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле экспозициясенең
урыны, ачылу датасы, мондый проект экспозициясен үткәрү сроклары турында
мәгълүмат;
4) җәмәгать фикер алышуларын оештыручы бинасында булырга мӛмкин булган
кӛннәр һәм вакыт турында мәгълүмат;
5) иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар тарафыннан җәмәгать фикер
алышуларында каралырга тиешле проектка кагылышлы тәкъдимнәр һәм искәрмәләр
кертү тәртибе, вакыты һәм формасы турында мәгълүмат;
6) авыл җирлеге Башлыгының җәмәгать фикер алышуларын билгеләү турындагы
карарының реквизитлары турында мәгълүмат.
8.6. Мәгълүмати стендлар түбәндәге таләпләргә туры килергә тиеш:
1) биналар янында җиһазландырылган мәгълүмати стендлар дивар яки щит
конструкцияләре рәвешендә дә, шулай ук электрон мәгълүмати конструкцияләр
рәвешендә дә рӛхсәт ителә;
2) иҗтимагый фикер алышулар үткәрелә торган территориядә урнашкан мәгълүмат
стендлары 1 метр киңлектәге максималь габаритлы вакытлы мәгълүмат
конструкцияләре һәм җиңел транспорттан файдалану юлы белән мобильлекне
тәэмин итү ӛчен биеклеккә 1,5 метр ераклыкта булырга тиеш. Югарыда күрсәтелгән
конструкцияләр формасы һәм материалы буенча металл яки агач профильдән
җыелмалы конструкцияләр, алар лазер принтерында/плоттерда бастырып чыгарырга
мӛмкин булган картиналары белән булырга тиеш;
3) мәгълүмат стендларының конструкцияләре бӛтенсезон, дымлы, җил тотрыксыз,
антивандаль булырга һәм аларга урнаштырылган мәгълүматны бер метрдан да ким
булмаган арада кабул итәргә мӛмкинлек бирергә тиеш.
8.7. Җәмәгать фикер алышуларын оештыручы электрон мәгълүмат стендлары ӛчен
экран рәвешендәге мәгълүмат стендларында җәмәгать фикер алышуларының
башлануы турында хәбәр итүнең башка мәгълүмати стендлар ӛчен урнаштыру
турында акт тӛзү рәвешендә урнаштырылуын раслый.
Белдерү урнаштыру турында акт җәмәгать фикер алышуларын оештыручы һәм
гражданнар яки юридик затлар вәкилләре - иҗтимагый фикер алышуларда
катнашучылар тарафыннан кимендә ике нӛсхә күләмендә имзалана. Актта хәбәр
урнаштыру датасы һәм хәбәр итү туктатылу датасы күрсәтелә.
Иҗтимагый фикер алышуларның башлануы турында хәбәр урнаштыруны раслау
җәмәгать фикер алышулары беркетмәсенә беркетелә.
9. Җҽмҽгать фикер алышуларын ҥткҽрҥ тҽртибе.
9.1. Иҗтимагый фикер алышулар Югары Ослан муниципаль районының рәсми
сайтында «Макыл авыл җирлеге» бүлегендә «Иҗтимагый фикер алышу» ӛстәмә
битендә җәмәгать фикер алышуларында каралырга тиешле проектны урнаштыру

һәм проект экспозициясен үткәрү юлы белән үткәрелә. Иҗтимагый фикер
алышуларда катнашучылар җыелышлары үткәрелми.
9.2. Иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект экспозициясе һәм аңа
мәгълүмати материаллар мондый проектны урнаштыруның бӛтен чоры дәвамында
үткәрелә.
Иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле Проект Югары Ослан
муниципаль районының рәсми сайтында «Макыл авыл җирлеге» бүлегендә
«Иҗтимагый фикер алышу» ӛстәмә битендә урнаштырыла (алга таба - Югары Ослан
муниципаль районының рәсми сайты). Проектны урнаштыру вакыты дүрт кӛннән дә
ким була алмый (шул ук вакытта урнаштыруның беренче һәм соңгы кӛне ял яки
бәйрәм кӛненә туры килергә тиеш түгел) һәм иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре
буенча бәяләмә басылып чыккан кӛнгә кадәр 10 кӛннән дә соңга калмыйча
тәмамланырга тиеш.
Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларның экспозицияләргә бару хокукы
Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында вакыт белән чикләнә алмый.
Җәмәгать фикер алышуларын оештыручы бинада Югары Ослан муниципаль
районының рәсми сайтына җәмәгать фикер алышуларында катнашучыларга эш
кӛннәрендә һәм сәгатьләрендә керү мӛмкинлеге тәэмин ителә.
9.3. Экспозиция эше барышында тәңгәлләштерүне узган иҗтимагый фикер
алышуларда катнашучыларга алар биргән сорауларга җаваплар рәвешендә
консультацияләр уздырыла. Аларга сораулар һәм җаваплар Югары Ослан
муниципаль районының рәсми сайтында электрон рәвештә формалаштырыла.
Сорауларга җавап Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында тәүлек буе
урнаштырыла. Әгәр мәсьәлә идентификация узган иҗтимагый фикер алышуларда
катнашса, ял яки бәйрәм кӛнендә аңа җавап Югары Ослан муниципаль районының
рәсми сайтында киләсе эш кӛне дәвамында урнаштырыла. Экспозициядән соң
сорауларга җаваплар Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында
урнаштырылмый.
9.4. Иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проектны һәм аңа мәгълүмати
материалларны һәм мондый проект экспозициясен үткәрү чорында идентификация
узган иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар мондый проектка кагылышлы
тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кертергә хокуклы:
1) Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайты аша;
2) җәмәгать фикер алышуларын оештыручы адресына язмача формада;
3) иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект экспозициясенә килгән
идентификация узган иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларны исәпкә алу
кенәгәсендә (журналда) язу юлы белән.
Иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект экспозициясенә кергән
идентификация узган иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларны исәпкә алу
китабын (журнал) җәмәгать фикер алышуларын оештыручы алып бара.
Идентификация узган иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларны исәпкә
алуның электрон рәвешен (журнал) куллану рӛхсәт ителә.
Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылардан кергән тәкъдимнәр һәм
искәрмәләр, иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект

экспозициясенә кергән идентификация узган иҗтимагый фикер алышуларда
катнашучыларны исәпкә алу китабына (журналга) кертелгән, җәмәгать фикер
алышуларын оештыручы тарафыннан Югары Ослан муниципаль районының рәсми
сайтына кертелә.
9.5. Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар, идентификацияләү
максатларында, үзләре турында мәгълүматларны (фамилиясен, исемен, атасының
исемен (булган очракта), туган датасын, яшәү урыны адресы (теркәлү) - физик
затлар ӛчен; мондый белешмәләрне раслаучы документларның исеме, тӛп дәүләт
теркәү номеры, урнашу урыны һәм адресын тапшыра. Тиешле җир кишәрлекләренә
һәм (яки) аларда урнашкан капиталь тӛзелеш объектларына һәм (яки) капиталь
тӛзелеш объектларына хокук бирүче иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар
шулай ук мондый җир кишәрлекләре, капиталь тӛзелеш объектларының бер ӛлеше
булып торган капиталь тӛзелеш объектлары, әлеге капиталь тӛзелеш объектларының
бер ӛлеше булып торган биналар турында мәгълүматларны күчемсез мӛлкәтнең
бердәм дәүләт реестрыннан һәм мондый җир кишәрлекләренә хокукны билгели яисә
раслый торган бүтән документлар тәкъдим итә, әлеге капиталь тӛзелеш
объектларының бер ӛлеше булган капиталь тӛзелеш объектлары.
Әлеге пунктта күрсәтелгән, иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар турында
мәгълүматларны (фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта), туган
кӛнен, яшәү урынын (теркәлү) - физик затлар ӛчен раслый торган документларны
тапшыру таләп ителми; ) әгәр әлеге затлар тарафыннан Югары Ослан муниципаль
районының рәсми сайты аша (бу мәгълүматлар мәгълүмат системаларында
сакланган очракта) иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проектка
кагылышлы тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кертелсә (юридик затлар ӛчен - тӛп дәүләт
теркәү номеры, урнашу урыны һәм адрес). Шул ук вакытта әлеге мәгълүматларны
раслау ӛчен идентификацияләү һәм аутентификацияләүнең бердәм системасы
кулланылырга мӛмкин.
9.6. Әлеге Нигезләмәнең 9.5 пунктында күрсәтелгән мәгълүматларны тикшерү
җәмәгать фикер алышуларын оештыручы тарафыннан, шул исәптән Югары Ослан
муниципаль районының рәсми сайтыннан файдаланып башкарыла.
Җәмәгать фикер алышуларында катнашучыларның шәхси мәгълүматларын эшкәртү
"Персональ мәгълүматлар турында" 27.07.2006 ел, № 152-ФЗ Федераль закон белән
билгеләнгән таләпләрне исәпкә алып гамәлгә ашырыла.
9.7. Әлеге Нигезләмәнең 9.4, 9.5 пунктлары нигезендә кертелгән тәкъдимнәр һәм
искәрмәләр иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларга дӛрес булмаган
мәгълүматларны тапшыру фактын ачыклау очрагыннан тыш, теркәлү, шулай ук
җәмәгать фикер алышуларын оештыручы тарафыннан мәҗбүри рәвештә карап
тикшерелергә тиеш.
10. Иҗтимагый фикер алышу нҽтиҗҽлҽре
10.1. Иҗтимагый фикер алышулар йомгаклары буенча әлеге Нигезләмәнең 3 нче
кушымтасына ярашлы рәвештә беркетмә әзерләү һәм рәсмиләштерү, әлеге
Нигезләмәнең 4 нче кушымтасы нигезендә җәмәгать фикер алышуларының
нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләү һәм бастырып чыгару гамәлгә ашырыла.

Иҗтимагый фикер алышуларның беркетмәләре һәм иҗтимагый фикер алышу
нәтиҗәләре турында бәяләмә җәмәгать фикер алышуларын оештыручы тарафыннан
имзалана. Иҗтимагый фикер алышуларның беркетмәләре һәм электрон рәвештә
иҗтимагый фикер алышуларның нәтиҗәләре турында бәяләмә электрон цифрлы
имза белән имзаланалар.
10.2. Җәмәгать фикер алышулары беркетмәсендә күрсәтелә:
1) иҗтимагый фикер алышу беркетмәсен рәсмиләштерү датасы;
2) иҗтимагый фикер алышуларны оештыру турында мәгълүмат;
3) иҗтимагый фикер алышуларның башлануы турында бастырылган хәбәрнамәдә,
аны бастырып чыгару датасы һәм чыганагы булган мәгълүмат;
4) иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларның тәкъдимнәре һәм искәрмәләре
кабул ителгән вакыт турында мәгълүмат;
5) җәмәгать фикер алышуларында катнашучылар һәм территориядә даими яшәүче
гражданнарның тәкъдимнәре һәм кисәтүләренә аерылып, иҗтимагый фикер
алышуларда катнашучыларның тәкъдимнәре һәм кисәтүләре үткәрелә.
Иҗтимагый фикер алышуларның беркетмәсенә иҗтимагый фикер алышуларда
катнашучылар турында мәгълүматларны (фамилиясен, исемен, атасының исемен
(булган очракта), туган датасын, яшәү (теркәлү) адресы - физик затлар ӛчен; исем,
тӛп дәүләт теркәү номеры, урнашу урыны һәм адресын - юридик затлар ӛчен) үз
эченә алган иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар проектын тикшерүдә
катнашкан кешеләр исемлеге теркәлә.
Иҗтимагый фикер алышуларның беркетмәсе иҗтимагый фикер алышуларны
оештыручы материалларында саклана.
10.3. Җәмәгать фикер алышуларында каралган проектка кагылышлы тәкъдимнәр
һәм искәрмәләр керткән иҗтимагый фикер алышуларда катнашучы әлеге катнашучы
тарафыннан кертелгән тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне үз эченә алган иҗтимагый
фикер алышулар беркетмәсеннән ӛземтә алырга хокуклы.
10.4. Иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре турында бәяләмәдә күрсәтелергә тиеш:
1) иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре турында бәяләмә рәсмиләштерү датасы;
2) иҗтимагый фикер алышуларда каралган проектның исеме, җәмәгать фикер
алышуларында катнашкан иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар саны
турында мәгълүматлар;
3) аның нигезендә бәяләмә әзерләнгән иҗтимагый фикер алышуларның
беркетмәләре реквизитлары;
4) җәмәгать фикер алышуларында катнашучылар һәм территориядә даими яшәүче
гражданнарның тәкъдимнәре һәм кисәтүләренә аерылган тәкъдимнәр һәм
искәрмәләр эчтәлеге, аның чикләрендә иҗтимагый фикер алышуларда
катнашучылар һәм иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларның тәкъдимнәре
һәм искәрмәләре үткәрелә.
Иҗтимагый фикер алышуларда катнашкан берничә кеше бер үк тӛрле тәкъдимнәр
һәм искәрмәләр керткән очракта, мондый тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне
гомумиләштерү рӛхсәт ителә;
5) җәмәгать фикер алышуларында катнашучылар тарафыннан кертелгән
тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне исәпкә алуның максатка ярашлыгы яисә максатка

ярашлыгы турында иҗтимагый фикер алышуларны оештыручының дәлилләнгән
тәкъдимнәре һәм иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре буенча нәтиҗәләр.
Иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре турында бәяләмә Югары Ослан муниципаль
районының рәсми сайтында авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында халыкка
җиткерелергә тиеш һәм җәмәгать фикер алышуларын оештыручы материалларында
саклана.
10.5. Иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре җирле үзидарә органнары ӛчен тәкъдим
итү характерына ия.
12. Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге бюджеты
проекты һҽм аның ҥтҽлеше турында отчет проекты буенча ачык тыңлаулар
ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре
12.1. Авыл җирлеге бюджеты проекты һәм аның үтәлеше турындагы хисап буенча
халык алдында тыңлаулар авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан билгеләнә.
12.2. Авыл җирлеге бюджеты проекты финанс елының 1 ноябреннән дә соңга
калмыйча авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан халыкка җиткерелә.
1.3. Бюджет проектын халыкка игълан иткәннән соң 5 кӛннән дә соңга калмыйча
авыл җирлеге Башлыгы халык алдында тыңлаулар үткәрү турында карар кабул итә.
Халык алдында тыңлаулар авыл җирлеге бюджеты проектын игълан иткәннән соң
10 кӛннән дә соңга калмыйча үткәрелә.
4.4. Халык алдында тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бюджет проекты эшкәртелә һәм
бюджет законнары белән билгеләнгән вакытка Макыл авыл җирлеге Советына
җибәрелә.
1.5. Бюджет үтәлеше турындагы хисап проекты авыл җирлеге башкарма комитеты
тарафыннан халыкка җиткерелә.
1.1. Бюджет үтәлеше турындагы хисап проектын халыкка җиткергәннән соң 5
кӛннән дә соңга калмыйча авыл җирлеге Башлыгы халык алдында тыңлаулар үткәрү
турында Карар кабул итә.
12.7. халык алдында тыңлаулар авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турындагы хисап
проектын игълан иткәннән соң 10 кӛннән дә соңга калмыйча һәм 15 кӛннән дә
артыпкитмичә үткәрелә.
Халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бюджет үтәлеше турындагы хисап проекты
эшкәртелә һәм бюджет законнары белән билгеләнгән вакытка авыл җирлеге
Советына җибәрелә .
12.8. Халык тыңлауларының тәкъдимнәре, ачык тыңлаулар беркетмәсе, шулай ук
ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмә авыл җирлеге Советына бер үк вакытта
Бюджет проекты (аның үтәлеше турындагы хисап) белән җибәрелә.
13. Территорияне төзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проекты, территорияне
төзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында муниципаль хокукый
акт проекты буенча ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре
13.1.Территорияне тӛзекләндерү кагыйдәләре проекты, Территорияне тӛзекләндерү
кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында муниципаль хокукый акт проекты (алга

таба - тӛзекләндерү кагыйдәләре проекты) буенча ачык тыңлаулар үткәрү турында
карар Макыл авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителә.
13.2. Макыл авыл җирлеге Советының халык алдында тыңлаулар билгеләү
турындагы карарында күрсәтелә:
1) ачык тыңлаулар предметы;
2) халык тыңлауларында катнашучылар җыелышын үткәрү датасы, вакыты һәм
урыны;
3) җәмәгать тыңлаулары үткәрү вакыты;
4) халык тыңлауларында каралырга тиешле проект экспозициясен ачу урыны,
датасы һәм үткәрү вакыты;
5) җәмәгать тыңлауларында катнашучылар тарафыннан җәмәгать тыңлауларында
каралырга тиешле проектка кагылышлы тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне кертү
тәртибе, сроклары һәм формасы;
6) чыгыш ясау хокукы белән җәмәгать тыңлауларында катнашу ӛчен гаризалар бирү
вакыты.
13.3. Авыл җирлеге Советының халык тыңлауларын билгеләү турындагы карары
авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында, Югары Ослан муниципаль районының
рәсми сайтында экспозицияне ачу кӛненә кадәр 7 кӛннән дә соңга калмыйча рәсми
рәвештә халыкка җиткерелергә тиеш.
13.4. Халык тыңлауларын әзерләү һәм үткәрү процессында халык тыңлауларын
оештыручы тәэмин итә:
1) авыл җирлеге Советының халык алдында тыңлаулар билгеләү турындагы
карарын әзерләү һәм халыкка игълан итү;
2) җәмәгать тыңлаулары башлану турында хәбәр итү;
3) ачык тыңлауларда каралырга тиешле проект экспозициясен ачу;
4) ачык тыңлауларда каралырга тиешле проект экспозициясен күргәзмә формасында
үткәрү;
5) халык тыңлауларында карап тикшерелергә тиешле проект буенча искәрмәләр һәм
тәкъдимнәр җыю;
6) ачык тыңлаулар беркетмәсен әзерләү;
7) халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бәяләмә әзерләү һәм бастырып чыгару;
8) җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләре буенча беркетмә һәм бәяләмә саклау.
13.5. Әлеге Нигезләмәнең 5 нче кушымтасы нигезендә форма буенча әзерләнгән
җәмәгать тыңлаулары башлану турында хәбәр итү авыл җирлеге Советы карарын
рәсми игълан итү кӛнендә мәгълүмат стендларында халыкка җиткерелергә тиеш.
Ачык тыңлаулар башлану турында хәбәр авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында
кимендә биш кӛннән дә ким булмаска тиеш.
Мәгълүмат стендлары әлеге Нигезләмәнең 8.6 пунктында күрсәтелгән таләпләргә
туры килергә тиеш.
Халык тыңлауларын оештыручы мәгълүмати стендларда ачык тыңлаулар башлану
турында электрон мәгълүмати стендлар экраныннан тӛшерү рәвешендәге хәбәр
урнаштыруны раслый, ул җәмәгать тыңлаулары беркетмәсенә җәлеп ителә.
13.6. Тӛзекләндерү кагыйдәләре проекты буенча ачык тыңлауларда Макыл авыл
җирлеге территориясендә даими яшәүче, бу территория чикләрендә урнашкан һәм

(яки) аларда урнашкан капиталь тӛзелеш объектлары хокукына ия гражданнар,
шулай ук әлеге капиталь тӛзелеш объектларының бер ӛлеше булып торган
биналарның хокукка ия булучылар катнаша.
13.7. Проект экспозициясе эше барышында ачык тыңлауларда каралырга тиешле
ачык тыңлауларда катнашучыларга идентификация узган консультация бирелә.
13.8. Халык тыңлауларында каралырга тиешле проект экспозициясе һәм аңа
мәгълүмати материаллар үткәрү чорында идентификация узган ачык тыңлауларда
катнашучылар мондый проектка кагылышлы тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кертергә
хокуклы:
1) халык тыңлауларын оештыручы адресына язмача формада;
2) халык тыңлауларында каралырга тиешле проект экспозициясенә кергән ачык
тыңлауларда катнашучыларны исәпкә алу кенәгәсендә (журналында) язу юлы белән.
Халык тыңлауларында каралырга тиешле проект экспозициясенә кергән ачык
тыңлауларда катнашучыларны исәпкә алу кенәгәсен (журнал) халык тыңлауларын
оештыручы алып бара.
Идентификация үткән ачык тыңлауларда катнашучылар мондый проектка
кагылышлы тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кертергә хокуклы, шулай ук ачык
тыңлауларда катнашучы тарафыннан дӛрес булмаган мәгълүматлар тапшыру
фактын ачыклау очрагыннан тыш җәмәгать тыңлауларында катнашучылар
җыелышын язма яки телдән уздыру барышында да.
13.9. Әлеге Нигезләмәнең 13.8 пункты нигезендә кертелгән тәкъдимнәр һәм
искәрмәләр, шулай ук ачык тыңлауларны оештыручы тарафыннан мәҗбүри рәвештә
каралырга тиеш.
13.10. Әлеге Нигезләмәнең 13.8 пунктында күрсәтелгән ачык тыңлауларда
катнашучылар, идентификацияләү максатларында, үзләре турында белешмәләр
(фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта), туган датасын, яшәү
урыны (теркәлү) адресы - физик затлар ӛчен; мондый белешмәләрне раслый торган
документларның исеме, тӛп дәүләт теркәү номеры, урнашу урыны һәм адресы)
тапшыралар. Тиешле җир участокларының һәм (яки) аларда урнашкан капиталь
тӛзелеш объектларының һәм (яки) капиталь тӛзелеш объектларының әлеге
объектларның бер ӛлеше булып торучы биналарның хокуклары булган ачык
тыңлауларда катнашучылар шулай ук мондый җир кишәрлекләре, капиталь тӛзелеш
объектлары, капиталь тӛзелеш объектларының күрсәтелгән капиталь тӛзелеш
объектларының бер ӛлеше булып торучы биналар турында, күчемсез мӛлкәтнең
бердәм дәүләт реестрыннан һәм мондый җир кишәрлекләренә хокукны билгели яисә
раслый торган бүтән документлар турында мәгълүмат бирәләр, әлеге капиталь
тӛзелеш объектларының бер ӛлеше булган капиталь тӛзелеш объектлары.
Әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән мәгълүматларны тикшерү халык
тыңлаулары оештыручы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Ачык тыңлауларда катнашучыларның персональ мәгълүматларын эшкәртү
"Персональ мәгълүматлар турында" 27.07.2006 ел, № 152-ФЗ Федераль закон белән
билгеләнгән таләпләрне исәпкә алып гамәлгә ашырыла.
13.11. Халык тыңлауларында катнашучылар чыгыш ясау хокукы белән гаризаларны
әлеге Нигезләмәнең 5.4 пунктында каралган тәртиптә һәм срокта тапшыралар.

13.12. Җыелыш формасындагы җәмәгать тыңлаулары әлеге Нигезләмәнең 6 бүлеге
нигезендә үткәрелә.
13.13. Халык тыңлаулары нәтиҗәләре турында бәяләмә бастырган кӛнгә кадәр
җәмәгать тыңлаулары башлану турында хәбәр басылып чыккан кӛннән алып
тӛзекләндерү кагыйдәләре проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү вакыты бер айдан
да ким булмаска тиеш һәм ӛч айдан да күбрәк булырга тиеш түгел.
13.14. Җәмәгать тыңлаулары йомгаклары буенча әлеге Нигезләмәнең 6 нчы
кушымтасы нигезендә форма буенча ачык тыңлаулар беркетмәсе һәм әлеге
Нигезләмәнең 7 нче кушымтасы нигезендә форма буенча бәяләмә рәсмиләштерелә.
Беркетмә һәм бәяләмә халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча ачык тыңлаулар
оештыручы материалларында саклана.
Халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бәяләмә Югары Ослан муниципаль
районының рәсми сайтында һәм авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында
урнаштырылырга тиеш.
Халык тыңлауларының нәтиҗәләре җирле үзидарә органнары ӛчен тәкъдим итү
характерына ия.
13.15. Халык алдында тыңлаулар тәмамланганнан соң Макыл авыл җирлеге
башкарма комитеты халык алдында тыңлаулар нәтиҗәләрен исәпкә алып
тӛзекләндерү Кагыйдәләре проектын эшләп бетерә һәм аны Макыл авыл җирлеге
советына җибәрә. Тӛзекләндерү кагыйдәләре проектына мәҗбүри кушымта булып
халык тыңлаулары беркетмәсе һәм җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләре буенча
бәяләмә тора.
14. Макыл авыл җирлеген ҥзгҽртеп кору мҽсьҽлҽсе буенча ачык тыңлаулар
ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре
14.1. Авыл җирлеген үзгәртеп кору турындагы мәсьәлә буенча ачык тыңлаулар
"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль Законда,
"Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында" һәм "Татарстан
Республикасында референдум турында" Татарстан Республикасы законнарында,
Макыл авыл җирлеге Уставында каралган үзенчәлекләрне исәпкә алып оештырыла
һәм уздырыла.
14.2. Бу мәсьәлә буенча ачык тыңлаулар билгеләү турындагы карар Макыл авыл
җирлеге Советы тарафыннан кабул ителә.
15. Макыл авыл җирлегенең генераль планы проекты, аңа ҥзгҽрешлҽр кертҥ
турында муниципаль хокукый акт проекты буенча җҽмҽгать фикер
алышуларын ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре
15.1. Макыл авыл җирлеге генераль планы проекты, аңа үзгәрешләр кертү турында
муниципаль хокукый акт проекты буенча җәмәгатьчелек фикер алышулары Макыл
авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан билгеләнә.
15.2. Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларны җәмәгать фикер
алышуларында катнашу ӛчен тигез мӛмкинлекләр белән тәэмин итү максатыннан,
авыл җирлеге территориясе бер ӛлешкә бүленергә мӛмкин.

15.3. Генераль план проекты, муниципаль хокукый акт проекты буенча фикер
алышуларны үткәрү вакыты һәм урыны турында хәбәр иткән вакыттан алып
җәмәгать фикер алышуларының нәтиҗәләре турында бәяләмә басылып чыккан
кӛнгә кадәр аңа үзгәрешләр кертү хакында муниципаль хокукый акт проекты буенча
үткәрү вакыты бер айдан да ким булмаска һәм ӛч айдан да артмаска тиеш.
15.4. Иҗтимагый фикер алышуларның беркетмәсе, иҗтимагый фикер алышу
нәтиҗәләре турында бәяләмә генераль план проектына, раслауга җибәрелә торган
үзгәрешләр кертү турында муниципаль хокукый акт проектына мәҗбүри кушымта
булып тора.
15.5. Торак тӛзү яки рекреацион билгеләнештәге зоналарны билгеләү
максатларында авыл җирлеге чикләрен үзгәртүне күздә тоткан үзгәрешләр генераль
планга кертү җәмәгать фикер алышуларын үткәрмичә гамәлгә ашырыла.
16. Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре проекты һҽм аларга
ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында муниципаль хокукый акт проекты буенча җҽмҽгать
фикер алышуларын ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре
16.1. Җирлек Башлыгы аларга үзгәрешләр кертү турында муниципаль хокукый акт
проекты буенча җирдән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләре проекты буенча
җәмәгать фикер алышуларын үткәрү турында карар мондый проектны алган кӛннән
соң 10 кӛннән дә соңга калмыйча кабул итә.
16.2. Аның чикләрендә тулысынча яки ӛлешчә аэродром яны территориясе
урнашкан муниципаль берәмлек территориясенә карата әзерләнгән җирдән
файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләре проекты мондый проект буенча җәмәгать
фикер алышуларын үткәрү турында карар кабул ителгәннән соң 10 кӛннән дә соңга
калмыйча Россия Федерациясе Хӛкүмәте вәкаләтле федераль башкарма хакимият
органына юнәлдерелергә тиеш.
16.3. Җир биләмәләреннән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләре проекты буенча
җәмәгать фикер алышуларының дәвамлылыгы әлеге проект басылып чыккан кӛнгә
кадәр кимендә ике һәм дүрт айдан да артмаска тиеш.
Җир биләмәләреннән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләренә конкрет территориаль
зона ӛчен билгеләнгән шәһәр тӛзелеше регламентына үзгәрешләр кертү ӛлешендә
үзгәрешләр әзерләү очрагында җирдән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләренә
үзгәрешләр кертү буенча иҗтимагый фикер алышулар территориаль зона
чикләрендә үткәрелә, аның ӛчен мондый шәһәр тӛзелеше регламенты билгеләнгән.
Бу очракларда җәмәгать фикер алышуларын үткәрү вакыты бер айдан артык була
алмый.
16.4. Иҗтимагый фикер алышулар беркетмәсе һәм иҗтимагый фикер алышу
нәтиҗәләре турында бәяләмә, Россия Федерациясенең шәһәр тӛзелеше кодексы
нигезендә иҗтимагый фикер алышулар үткәрү таләп ителми торган очраклардан
тыш, җирдән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләре проектына мәҗбүри
приложениеләр булып тора.

17. Территориялҽрне планлаштыру проектлары һҽм территориялҽрне межалау
проектлары, аларга ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында муниципаль хокукый актлар
проектлары буенча иҗтимагый фикер алышулар ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре
17.1. Территорияне планлаштыру проектлары һәм территорияне межалау
проектлары, территорияләрне планлаштыру проектлары һәм межалау проектлары
турында муниципаль хокукый актлар проектлары, раслау турында карар кабул
ителгәнчегә кадәр аларны раслау турында карар кабул ителә торган территорияне
планлаштыру проектлары һәм территорияне межалау проектлары җәмәгать фикер
алышуларында мәҗбүри карап тикшерелергә тиеш.
17.2. Территорияне планлаштыру проектлары һәм территорияне межалау
проектлары, аларга үзгәрешләр кертү турында муниципаль хокукый актлар
проектлары буенча иҗтимагый фикер алышулар Макыл авыл җирлеге Башлыгы
тарафыннан билгеләнә.
17.3. Авыл җирлеге халкына җәмәгать фикер алышуның нәтиҗәләре турында
бәяләмә бастырган кӛнгә кадәр хәбәр ителгән кӛннән алып җәмәгать фикер
алышуларының үткәрү вакыты бер айдан да ким һәм ӛч айдан да артмаска тиеш.
17.4. Территорияне планлаштыру проекты һәм территорияне межалау проекты
буенча әзерләнгән документлар, территорияләрне планлаштыру проектлары һәм
межалау проектларына үзгәрешләр кертү турында муниципаль хокукый актлар
проектлары, җәмәгать фикер алышуларының нәтиҗәләре турында беркетмә һәм
бәяләмә Макыл авыл җирлеге Башлыгына җәмәгать буенча фикер алышулардан соң
15 кӛннән дә соңга калмыйча җибәрелә.
17.5. Әлеге Нигезләмәнең 17.1 пунктында күрсәтелгән проектлар буенча иҗтимагый
фикер алышулар, әгәр алар түбәндәгеләргә карата әзерләнгән булса, үткәрелми:
1) җирдән файдалану һәм тӛзелеш кагыйдәләре нигезендә территорияне комплекслы
һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру күздә тотыла торган
территорияләр;
2) бакчачылык, яшелчәчелек, дача хуҗалыгын алып бару яки дача хуҗалыгын һәм
юридик затка коммерцияле булмаган оешма тарафыннан бирелгән җир кишәрлеге
чикләрендә территорияләр;
3) урман фонды җирләре чикләрендә линияле объектлар урнаштыру
территорияләре.
Территорияне планлаштыру проекты белән расланган планлаштыру структурасы
элементлары яисә элементлары чикләрендә урнашкан территорияне межалау
проектын аерым документ рәвешендә әзерләү очрагында, территорияне межалау
проектын әзерләү, үзгәртү, барлыкка килү белән бәйле рәвештә кызыл линияләр
гамәлдән чыгару һәм (яки) территория чикләрендә урнашкан җир кишәрлеген
үзгәртү күздә тотылмаган очракта, территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү
буенча эшчәнлек башкару күздә тотылмаган очракта, иҗтимагый фикер алышулар
үткәрелми, мондый билгеләр, кызыл линияләрне үзгәртү гомуми файдаланудагы
территориянең чикләрен үзгәртүгә китерә.

18. Җир участогын яки капиталь төзелеш объектын шартлы рөхсҽт ителгҽн
төргҽ рөхсҽт бирҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча җҽмҽгать фикер алышуларын ҥткҽрҥ
ҥзенчҽлеклҽре
18.1. Җирлек Башлыгы тарафыннан җир кишәрлеген яки капиталь тӛзелеш
объектын шартлы рәвештә рӛхсәт ителгән рәвешкә рӛхсәт бирү сораулары буенча
иҗтимагый фикер алышулар билгеләнә.
18.2. Җәмәгать фикер алышуларын оештыручы җир кишәрлеге белән гомуми
чикләре булган җир кишәрлекләренең хокук ияләренә рӛхсәт бирү турындагы карар
проекты буенча җәмәгать фикер алышуларын үткәрү турында хәбәрләрне җибәрә,
аңа карата әлеге рӛхсәт соратып алына, әлеге рӛхсәттән алынган җир кишәрлеге
белән гомуми чикләре булган җир участокларында урнашкан капиталь тӛзелеш
объектларының хокук ияләренә һәм әлеге рӛхсәт соратып алына торган капиталь
тӛзелеш объектының бер ӛлеше булып торган биналарга хокук ия булучыларга,
моңа карата әлеге рӛхсәт соратып алына. Күрсәтелгән хәбәрләр җирдән файдалану
буенча комиссиягә кергән һәм кызыксынган затның шартлы рәвештә рӛхсәт ителгән
куллануга рӛхсәт бирү турындагы гаризасын тӛзегән кӛннән соң 10 кӛннән дә соңга
калмыйча җибәрелә.
18.3. Җир участогын яки капиталь тӛзелеш объектын шартлы рәвештә файдалану
тӛре әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясарга мӛмкин булса, иҗтимагый фикер
алышулар мондый тискәре йогынты куркынычы астына алынган җир участоклары
һәм капиталь тӛзелеш объектлары хокукына ия булучылар катнашында үткәрелә.
18.4. Авыл җирлеге халкына җәмәгать фикер алышуларының нәтиҗәләре турында
бәяләмә бастырган кӛнгә кадәр аларны үткәрү турында хәбәр ителгән кӛннән
башлап җәмәгать фикер алышуларын үткәрү вакыты бер айдан да артмаска тиеш.
18.5. Шартлы рәвештә рӛхсәт ителгән куллануга рӛхсәт бирү турында карар проекты
буенча иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле
чыгымнарны мондый рӛхсәтне бирү белән кызыксынган физик яки юридик зат түли.
18.6. Әгәр җир кишәрлеген яки капиталь тӛзелеш объектын шартлы рәвештә
файдалану рӛхсәт ителгән тӛре җир биләмәләреннән файдалану һәм тӛзелеш
кагыйдәләренә җәмәгать фикер алышуларын яки халык тыңлаулары үткәргәннән
соң, шартлы рәвештә рӛхсәт ителгән файдалану тӛренә рӛхсәт бирү карар мондый
затка шартлы рәвештә рӛхсәт ителгән куллануга рӛхсәт бирү турындагы карар
җәмәгать фикер алышуларын үткәрмичә кабул ителә.
18.7. Шартлы рәвештә рӛхсәт ителгән куллануга рӛхсәт бирү турындагы карар
проекты буенча иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре турында нәтиҗә нигезендә
җирдән файдалану һәм тӛзелеш комиссиясе шартлы рәвештә рӛхсәт ителгән
файдалану тӛренә рӛхсәт бирү яки кабул ителгән карарның сәбәпләрен күрсәтеп
мондый рӛхсәт бирүдән баш тарту турында тәкъдимнәр әзерләүне гамәлгә ашыра
һәм аларны Җирлек Башлыгына җибәрә.
19. Рөхсҽт ителгҽн төзелешнең чик параметрларыннан читкҽ тайпылуга рөхсҽт
бирҥ, капиталь төзелеш объектларын реконструкциялҽҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча
җҽмҽгать фикер алышуларын уздыру ҥзенчҽлеклҽре

19.1. Җирлек Башлыгы тарафыннан рӛхсәт ителгән тӛзелешнең чик параметрларын
кире кагуга рӛхсәт бирү, капиталь тӛзелеш объектларын реконструкцияләүгә рӛхсәт
бирү мәсьәләләре буенча иҗтимагый фикер алышулар билгеләнә.
19.2. Рӛхсәт ителгән тӛзелешнең чик параметрларыннан кире кагуга рӛхсәт бирү
мәсьәләләре буенча иҗтимагый фикер алышулар җир участогын яисә капиталь
тӛзелеш объектын шартлы рәвештә рӛхсәт ителгән куллануга рӛхсәт бирү
мәсьәләләре буенча җәмәгать фикер алышуларын үткәрү ӛчен каралган тәртиптә
һәм срокта үткәрелә.
Советы Рҽисе,
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге Башлыгы

А.И. Матвеева

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар,
җәмәгать фикер алышуларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмәгә кушымта №1
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Проект(лар) буенча ачык тыңлаулар:
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Без, түбәндә кул куючылар, тәкъдим ителгән проектлар буенча ачык тыңлаулар
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Таныклык кәгазен раслыйм:
________________________________________________________________________
______
(имзаны җыйган затның Ф.И.О., яшәү урыны адресы, паспорт яки аны алмаштыручы документ
сериясе, номеры, алу вакыты, аның имзасы һәм аны кертү датасы)

-------------------------------<*> инициативалы тӛркемнең һәр әгъзасы тарафыннан кертелә
Әгәр халык тыңлауларына тәкъдим ителә торган муниципаль хокукый акт субъект тарафыннан
тиешле җирле үзидарә органына билгеләнгән тәртиптә кертелмәгән булса;
Башка нигезләр буенча, баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп;
Җәмәгать тыңлауларын билгеләүдән баш тарту суд тәртибендә шикаять бирелергә мӛмкин.

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар,
җәмәгать фикер алышуларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмәгә кушымта №2
(форма)
Проект буенча иҗтимагый фикер алышуларның башлануы турында хәбәр итү
___________________________________________________________________________
(иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проектның кыскартылган исеме)
Макыл
авыл җирлеге Башлыгының
___________ N ___ карары нигезендә " Җәмәгать
фикер алышуларын билгеләү турында" Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында
(http://verhniy-uslon.tatarstan.ru (алга таба - рәсми сайт) проект буенча иҗтимагый
фикер
алышулар
үткәрелә__________________________________________________________________________.
(иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект исеме һәм мондый проектка
мәгълүмати материаллар исемлеге)
Проект экспозициясе рәсми сайтта ачылачак һәм ул__ көн дәвам итәчәк.
Иҗтимагый фикер алышуларны оештыручы ______бинасында рәсми сайтка керү түбәндәге
адрес
буенча
булырга
мөмкин:
________________________,
керү
режимы:
_______________________________________________________________.
Җәмәгать фикер алышуларында катнашучылар ______вакытта
иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проектка кагылышлы тәкъдимнәр һәм
искәрмәләр кертергә хокуклы:
1)
рәсми сайт аша;
2)
җәмәгать фикер алышуларын оештыручыга язмача формада түбәндәге адрес
буенча:___________________________________________________________________;
3)
китапта (журналда), иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект
экспозициясенә килүчеләрне исәпкә алу юлы белән, түбәндәге адрес буенча:
__________________________________________________________________________.

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар,
җәмәгать фикер алышуларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмәгә кушымта №3
(форма)
Җәмәгать фикер алышуы беркетмәсе № ___
"__" __________ 20__ ел
(беркетмә рәсмиләштерү датасы)
Җәмәгать фикер алышулары __________ авыл җирлеге Башлыгының №__________ карары
белән билгеләнде.
(карар исеме)
Җәмәгать фикер алышуларын оештыручы:
___________________________________________________________________________
(иҗтимагый фикер алышуларны оештыручының атамасы, адресы)
Җәмәгать фикер алышуларында каралган проект:
___________________________________________________________________________
(проектның исеме һәм аңа мәгълүмати материаллар исемлеге)
Аның
чикләрендә
иҗтимагый
фикер
алышулар
үткәрелгән
территория
________________________________________________________________
Иҗтимагый фикер алышулар үткәрелде:
___________________________________________________________________________
(җәмәгать фикер алышуларын үткәрү вакыты)
Проект экспозициясе үткәрелде:
___________________________________________________________________________
(проект экспозициясенең урыны, ачылу датасы, аны үткәрү вакыты турында мәгълүмат)
Иҗтимагый фикер алышуларның башлануы турында хәбәр итү урнаштырылды:
- Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында __________ _______кадәр
вакытта;
-_______авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында түбәндәге адреслар буенча:
______________ __________ вакытка кадәр;

Җәмәгать фикер алышуларын оештыручы тарафыннан _______ __________иҗтимагый фикер
алышуларда катнашучыларның тәкъдимнәре һәм искәрмәләре кабул ителде:
1) Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайты аша;
2) җәмәгать фикер алышуларын оештыручы адресына язмача формада;
3) иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле проект экспозициясенә килүчеләрне исәпкә
алу кенәгәсендә (журналында) язу юлы белән.
Иҗтимагый фикер алышу барышында түбәндәге тәкъдимнәр һәм искәрмәләр керде:
1) территориядә даими яшәүче иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларның тәкъдимнәре һәм
искәрмәләре, аның чикләрендә иҗтимагый фикер алышулар үткәрелде:

.
Тәкъдим яки кисәтү

N

Искәрмә. Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар булмаган һәм (яки) иҗтимагый фикер
алышу барышында дӛрес булмаган мәгълүматлар тапшырган затларның тәкъдимнәре һәм
шелтәләре күрсәтелми.
2) иҗтимагый фикер алышуларда башка катнашучыларның тәкъдимнәре һәм искәрмәләре:
Тәкъдим яки кисәтү

N

Искәрмә. Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар булмаган һәм (яки) иҗтимагый фикер
алышу барышында дӛрес булмаган мәгълүматлар тапшырган затларның тәкъдимнәре һәм
шелтәләре күрсәтелми
Җәмәгать фикер алышуларын оештыручы:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., вәкаләтле вазыйфаи затның вазифасы һәм имзасы)

Беркетмә кушымталары:
1. Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар проектын карауда катнашкан исемлек:
N

Юридик затның
фамилиясе, исеме,
атасының исеме (булган
очракта), туган кӛне яки
исеме, юридик затның тӛп
дәүләт теркәү номеры

Физик затның яшәү
(теркәү) урыны яисә
урнашу урыны һәм
юридик затның адресы

Капиталь тӛзелеш
объектларының бер
ӛлеше булып торган
җир участоклары,
капиталь тӛзелеш
объектлары, күчемсез
мӛлкәтнең бердәм
дәүләт реестрыннан
һәм аларга хокукны
билгеләүче яки
раслаучы башка
документлар турында
мәгълүматлар

Искәрмә. Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучы затлар гына күрсәтелә.
2. Электрон мәгълүмат стендлары яки акт (актлар) экраныннан мәгълүмати стендларда җәмәгать
фикер алышуларының башлануы турында хәбәр итү урнаштыру турында фотосурәт
(фотосурәтләр).
Рәислек итүче
_____________

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар,
җәмәгать фикер алышуларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмәгә кушымта №4
форма)
Иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре турында бәяләмә
"__" _________ 20__ ел
(бәяләмәне рәсмиләштерү датасы)
Җәмәгать фикер алышуларында каралган проект:
___________________________________________________________________________
(проектның исеме)

Җәмәгать фикер алышуларында ____ катнашучы катнашты.
Искәрмә. Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар булмаган һәм (яки) иҗтимагый фикер
алышу барышында дӛрес булмаган мәгълүматлар тапшырган затларның тәкъдимнәре һәм
шелтәләре күрсәтелми
Әлеге бәяләмә №______иҗтимагый фикер алышу беркетмәсе нигезендә әзерләнде
Иҗтимагый фикер алышу барышында түбәндәге тәкъдимнәр һәм искәрмәләр керде:
1) аның чикләрендә иҗтимагый фикер алышулар үткәрелгән территорияләрендә даими яшәүче
иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларның тәкъдимнәре һәм искәрмәләре:
N

Тәкъдим яки кисәтү

Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар
тарафыннан кертелгән тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне
исәпкә алуның максатка ярашлылыгы яисә максатка
ярашлылыгы турында иҗтимагый фикер алышуларны
оештыручының тәкъдимнәре

2) иҗтимагый фикер алышуларда башка катнашучыларның тәкъдимнәре һәм искәрмәләре:
N

Тәкъдим яки кисәтү

Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар
тарафыннан кертелгән тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне
исәпкә алуның максатка ярашлылыгы яисә максатка
ярашлылыгы турында иҗтимагый фикер алышуларны
оештыручының тәкъдимнәре

Искәрмә. Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар булмаган һәм (яки) иҗтимагый фикер
алышу барышында дӛрес булмаган мәгълүматлар тапшырган затларның тәкъдимнәре һәм
шелтәләре күрсәтелми
Иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре: ___________________________________________
Җәмәгать фикер алышуларын оештыручы:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., вәкаләтле вазыйфаи затның вазифасы һәм имзасы)

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар,
җәмәгать фикер алышуларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмәгә кушымта №5

Проект

буенча

ачык

тыңлаулар

башлану

турында

хәбәр

(форма)
итү

___________________________________________________________
(халык тыңлауларында каралырга тиешле проектның кыскартылган исеме)
Макыл авыл җирлеге Башлыгының ___________ N ___ карары нигезендә " Җәмәгать фикер
алышуларын билгеләү турында"
проект буенча җыелыш формасында_________адресы буенча халык тыңлаулары үткәрелә.
__________________________________________________________________________.
(халык тыңлауларында каралырга тиешле проект исеме һәм мондый проектка мәгълүмати
материаллар исемлеге)

Ачык тыңлаулар үткәрү вакыты: ________________________________.
Проект экспозициясе _________ адресы буенча _______ елдан ____бинасында ачык булачак һәм
_________ кӛн булачак.
Экспозицияне
түбәндәге
адрес
буенча
карарга
_________________________________________________________________________,

мӛмкин:

керү режимы: ________________________________________________________________.
Идентификация үткән ачык тыңлауларда катнашучылар ______срок белән ачык тыңлауларда
каралырга тиешле проектка кагылышлы тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кертергә хокуклы:
1) язма формада халык тыңлауларын оештыручы адресына
___________________________________________;

түбәндәге адрес буенча:

2) китапта (журналда) халык тыңлауларында каралырга тиешле проект экспозициясенә
килүчеләрне исәпкә алу юлы белән, түбәндәге адрес буенча: __________________________.
Идентификация үткән ачык тыңлауларда катнашучылар проектка кагылышлы тәкъдимнәр һәм
искәрмәләрне халык тыңлауларында катнашучылар җыелышын үткәрү барышында язма яки
телдән формада кертергә хокуклы.

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегендә халык
алдында тыңлаулар, җәмәгать фикер алышуларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында
Нигезләмәгә кушымта №6
(форма)
Ачык тыңлаулар беркетмәсе N ____
"__" ________ 20__ ел
(беркетмә рәсмиләштерү датасы)
Халык тыңлаулары авыл җирлеге Башлыгының №______ карары белән билгеләнде
"__________________________________________".
(карар исеме)
Халык тыңлауларын оештыручы:
___________________________________________________________________________
(ачык тыңлаулар оештыручының атамасы, адресы)
Халык тыңлауларында каралган проект:
___________________________________________________________________________
(проектның исеме һәм аңа мәгълүмати материаллар исемлеге)
_____________________________________________________________ Аның чикләрендә ачык
тыңлаулар үткәрелгән территория ______________
Ачык тыңлаулар үткәрү вакыты: ___________________________________
Проект экспозициясе үткәрелде:
___________________________________________________________________________
(проект экспозициясенең урыны, ачылу датасы, аны үткәрү вакыты турында
мәгълүмат)
Җыелыш үткәрелде:
___________________________________________________________________________
(җыелышны үткәрү датасы, вакыты һәм урыны)
Ачык тыңлаулар башлану турында белдерү бастырылды:

Ачык тыңлаулар башлану турында белдерү урнаштырылды: _____________________
___________________________________________________________________________.
- Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында (www.________ /);
_______авыл
җирлегенең
мәгълүмати
стендларында
түбәндәге
адрес
________________________________________________ ________ _______кадәр;

буенча:

Ачык тыңлауларны оештыручы тарафыннан ачык тыңлауларда катнашучыларның идентификация
үткән тәкъдимнәре һәм искәрмәләре кабул ителде:
1) халык тыңлауларын оештыручы адресына язмача формада;
2) идентификация узган халык тыңлауларында катнашучылар булган килүчеләрне исәпкә алу
кенәгәсендә (журналында) язылу юлы белән, иҗтимагый фикер алышуларда каралырга тиешле
проект экспозицияләре.

Халык тыңлауларын оештыручы тарафыннан ачык тыңлауларда катнашучылар җыелышын үткәрү
барышында проектка кагылышлы тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кабул ителде.
Ачык тыңлаулар барышында түбәндәге тәкъдимнәр һәм искәрмәләр керде:
1) авыл җирлеге территориясендә даими яшәүче халык тыңлауларында катнашучыларның
тәкъдимнәре һәм искәрмәләре:
Тәкъдим яки кисәтү

N

Искәрмә. Халык тыңлауларында катнашучылар булмаган һәм (яки) иҗтимагый фикер алышу
барышында дӛрес булмаган мәгълүматлар тапшырган затларның тәкъдимнәре һәм шелтәләре
күрсәтелми
2) Халык тыңлауларында башка катнашучыларның тәкъдимнәре һәм искәрмәләр:
Тәкъдим яки кисәтү

N

Искәрмә. Халык тыңлауларында катнашучылар булмаган һәм (яки) иҗтимагый фикер алышу
барышында дӛрес булмаган мәгълүматлар тапшырган затларның тәкъдимнәре һәм шелтәләре
күрсәтелми
Халык тыңлауларда рәислек итүче:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., вәкаләтле вазыйфаи затның вазифасы һәм имзасы)

Беркетмә кушымталары:
1. Халык тыңлауларында катнашучылар проектын карауда катнашкан исемлек:
N

Юридик затның
фамилиясе, исеме,
атасының исеме (булган
очракта), туган кӛне яки
исеме, юридик затның тӛп
дәүләт теркәү номеры

Физик затның яшәү
(теркәү) урыны яисә
урнашу урыны һәм
юридик затның адресы

Капиталь тӛзелеш
объектларының бер
ӛлеше булып торган
җир участоклары,
капиталь тӛзелеш
объектлары, күчемсез
мӛлкәтнең бердәм
дәүләт реестрыннан
һәм аларга хокукны
билгеләүче яки
раслаучы башка
документлар турында
мәгълүматлар

Искәрмә. Халык тыңлауларында катнашучы затлар гына күрсәтелә.
2. Электрон мәгълүмат стендлары яки акт (актлар) экраныннан мәгълүмати стендларда җәмәгать
фикер алышуларының башлануы турында хәбәр итү урнаштыру турында фотосурәт
(фотосурәтләр).
Рәислек итүче
_____________

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар,
җәмәгать фикер алышуларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмәгә кушымта №7
(форма)
Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә
"__" _________ 20__ ел
(бәяләмәне рәсмиләштерү датасы)
Ачык тыңлауларда каралган проект:
___________________________________________________________________________
(проектның исеме)

Ачык тыңлауларда____ катнашучы катнашты.
Искәрмә. Ачык тыңлауларда катнашучылар булмаган һәм (яки) ачык тыңлаулар барышында дӛрес
булмаган мәгълүматлар тапшырган затларның тәкъдимнәре һәм шелтәләре күрсәтелми
Әлеге бәяләмә №______ачык тыңлаулар беркетмәсе нигезендә әзерләнде
Ачык тыңлаулар барышында түбәндәге тәкъдимнәр һәм искәрмәләр керде:
1) Аның чикләрендә ачык тыңлаулар үткәрелгән территорияләрендә даими яшәүче ачык
тыңлауларда катнашучыларның тәкъдимнәре һәм искәрмәләре:
N

Тәкъдим яки кисәтү

Ачык тыңлауларда катнашучылар тарафыннан
кертелгән тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне исәпкә
алуның максатка ярашлылыгы яисә максатка
ярашлылыгы турында иҗтимагый фикер
алышуларны оештыручының тәкъдимнәре

2) Халык тыңлауларында башка катнашучыларның тәкъдимнәре һәм искәрмәләр:
N

Тәкъдим яки кисәтү

Ачык тыңлауларда катнашучылар тарафыннан
кертелгән тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне исәпкә
алуның максатка ярашлылыгы яисә максатка
ярашлылыгы турында ачык тыңлауларны
оештыручының тәкъдимнәре

Искәрмә. Халык тыңлауларында катнашучылар булмаган һәм (яки) иҗтимагый фикер алышу
барышында дӛрес булмаган мәгълүматлар тапшырган затларның тәкъдимнәре һәм шелтәләре
күрсәтелми
Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча нәтиҗәләр: ____________________________________

Халык тыңлауларда рәислек итүче:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., вәкаләтле вазыйфаи затның вазифасы һәм имзасы)

