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Татар Шуганы авыл җирлегендҽ яшҽҥчелҽрнең хокукларын тҽэмин итҥ
максатларында, Азнакай шҽһҽр прокуроры протестын исҽпкҽ алып, "Россия
Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында" 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Азнакай муниципаль
районының Татар Шуганы авыл җирлеге Уставы нигезендҽ, Татар Шуганы авыл
җирлеге Советы муниципаль хокукый актлар проектларын тикшерҥдҽ катнашу өчен,
Татар Шуганы авыл җирлеге Советы хҽл итҽ:
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районының Татар Шуган авыл җирлегендҽ ҽлеге
карарга кушымта нигезендҽ гавами тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында
Нигезлҽмҽне раслау хакында" 2008 ел, 28 декабрь, 903 нче карары.
2. Ҽлеге карарны стендларда халыкка җиткерҥ.
3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татар Шуганы авыл
җирлеге Советының»Татар Шуганы авыл җирлегендҽ халык алдында тыңлаулар
оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында "2006 ел, 01 декабрь, 33нче карары ҥз көчен
югалткан дип санау хакында" 2008 ел, 05 декабрь, 858нче карары
4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥзем артыннан калдырам.

1 нче кушымта
Татар Шуганы авыл җирлеге Советы карары белҽн
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ЭШ ОЕШТЫРУ ҺҼМ ҤТКҼРҤ ТҼРТИБЕ ТУРЫНДА
ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫ
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР
1.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ "Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның
гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон, "Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында" 2004 елның
28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татар Шуганы авыл
җирлеге Уставы нигезендҽ җирлек территориясендҽ халык алдында тыңлаулар
оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибен билгели.
1.2. Халык алдында тыңлаулар җирлек халкы катнашында җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хокукый актлар проектлары буенча фикер алышу,
проектлар буенча тҽкъдимнҽр һҽм тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ өчен ҥткҽрелҽ.
1.3. Гавами тыңлауларда муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
хокук чыгару инициативасы субъектлары тарафыннан тиешле җирле ҥзидарҽ
органына кертелгҽн муниципаль хокукый актлар проектлары фикер алышу
предметы булып тора.
1.4. Ачык тыңлауларга мҽҗбҥри тҽртиптҽ чыгарыла:
1) җирлек уставы проекты, шулай ук, уставка ҥзгҽрешлҽр бары тик уставта
беркетелгҽн җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне һҽм аларны хҽл итҥ вҽкалҽтлҽрен
Россия Федерациясе Конституциясенҽ, федераль законнарга туры китерҥ
максатларында гына кертелҽ торган очраклардан тыш, гамҽлдҽге уставка
ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында муниципаль хокукый акт проекты;
2) җирлек бюджеты проекты һҽм аның ҥтҽлеше турында хисап;
3) җирлекнең ҥсеш планнары һҽм программалары проектлары;
4) Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре проектлары;
5) территориялҽрне планлаштыру проектлары һҽм территориялҽрне межалау
проектлары;
6) җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь төзелеш объектларын шартлы рҽвештҽ
рөхсҽт ителгҽн карарга рөхсҽт бирҥ мҽсьҽлҽлҽре;
7) рөхсҽт ителгҽн төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын
реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан тайпылу мҽсьҽлҽлҽре;
8) җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре булмаганда җир
кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь төзелеш объектларын башка төргҽ рөхсҽт ителгҽн
файдалануның бер төрен ҥзгҽртҥ мҽсьҽлҽлҽре;
9) җирлекне ҥзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре;
10) җирлек территориялҽрен төзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проектлары.
2. ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫ ҤТКҼРҤ ИНИЦИАТИВАСЫ

2.1. Халык, җирлек Советы, җирлек башлыгы инициативасы буенча ачык
тыңлаулар ҥткҽрелҽ.
2.2. Гражданнар тыңлауларны ҥткҽрҥ инициативасын башлангыч төркем аша
тормышка ашыра, ул Азнакай муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнарына
сайлауларда актив сайлау хокукына ия җирлек халкы арасыннан формалаша.
3. ҤТКҼРҤ ИНИЦИАТИВАСЫН ТҼКЪДИМ ИТҤ
ХАЛЫК АЛДЫНДА ТЫҢЛАУЛАР
3.1. Халык тыңлауларын ҥткҽрҥ инициативасын кҥрсҽтҥ өчен 100 кешедҽн дҽ
ким булмаган гражданнарның инициативалы төркеме формалаша.
3.2. Гражданнарның инициатив төркеме аны төзҥ турында Карар кабул
ителгҽн көннҽн бирле төзелгҽн дип санала, ул гражданнар инициативалы
төркеменең беренче утырышы беркетмҽсе белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
3.3. Беркетмҽгҽ ҽлеге Нигезлҽмҽнең кушымтасы нигезендҽ гражданнар
инициативалы төркеменең барлык ҽгъзалары имзалары белҽн имза салынган кҽгазь
теркҽлҽ. Подписка кҽгазенең һҽр бите инициатив төркем составыннан сайланучы
гражданнарның инициатив төркеме рҽисе һҽм Секретаре итеп ҥзгҽртелергҽ тиеш.
4.4. Гражданнарның инициатив төркеме җирлек советына тҥбҽндҽге
документлар кертҽ:
1) ачык тыңлауларга тҽкъдим ителҽ торган муниципаль хокукый акт проектын
кҥрсҽтеп һҽм аны гавами тыңлауларга чыгару кирҽклеген нигезлҽп гариза;
2) аның исеменнҽн эш итҽргҽ вҽкалҽтле инициатив төркем ҽгъзалары турында
мҽгълҥматлар (гражданинның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу датасы,
паспортының сериясе һҽм номеры, гражданин паспорты яисҽ гражданин паспортын
алмаштыручы документның номеры, яшҽҥ урыны адресы, шҽхси имза);
3) ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3.3 пунктында кҥрсҽтелгҽн имза кую кҽгазлҽре
теркҽлгҽн гражданнар инициатив төркеменең беренче утырышы беркетмҽсе.
3.5. Инициативалы төркемнең гаризасын карау срогы җирлек советына кергҽн
көннҽн башлап 1 айдан да артмаска тиеш.
3.6. Инициативалы төркем гаризасын карау нҽтиҗҽлҽре буенча җирлек Советы
тиешле муниципаль хокукый акт буенча тыңлаулар билгелҽҥ турында Карар кабул
итҽ йҽ мондый карар кабул итҥдҽн баш тарта.
3.7.Җирлек Советы халык тыңлаулары билгелҽҥдҽн баш тарта:
ҽгҽр тапшырылган документлар ҽлеге Нигезлҽмҽнең талҽплҽренҽ туры килми
икҽн;
тҽкъдим ителгҽн документларда булган мҽгълҥматлар дөреслеккҽ туры килми
икҽн;
ҽгҽр гавами тыңлауларга тҽкъдим ителҽ торган муниципаль хокукый акт
хокукый актлар хокукый актлар субъект тарафыннан тиешле җирле ҥзидарҽ
органына билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелмҽгҽн булса;
башка нигезлҽр буенча баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп.
Җҽмҽгать тыңлауларын билгелҽҥдҽн баш тарту суд тҽртибендҽ шикаять
бирелергҽ мөмкин.
4. ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫНЫҢ БИЛГЕЛҼНЕШЕ

4.1. Халык инициативасы белҽн яки җирлек Советы тарафыннан ҥткҽрелҽ
торган халык тыңлаулары җирлек Советы тарафыннан, ҽ җирлек башлыгы
инициативасы буенча билгелҽнҽ.
4.2. Җирлек Советы карарында, шҽһҽр башлыгының халык алдында
тыңлаулар билгелҽҥ турындагы карарында кҥрсҽтелҽ:
1) ачык тыңлаулар темасы;
2) халык тыңлаулары инициаторы турында мҽгълҥматлар;
3) халык тыңлауларын ҥткҽрҥ вакыты һҽм урыны:
4) халык тыңлауларында фикер алышына торган мҽсьҽлҽлҽр буенча
тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр кертелҽ ала торган адрес, гавами тыңлауларда
катнашуга гаризалар бирелҽ.
4.3. халык тыңлауларын ҥткҽрҥ турындагы карар муниципаль хокукый акт
проектын карау көненҽ кадҽр 20 көннҽн дҽ соңга калмыйча җирлек советы яки
җирлек башлыгы тарафыннан кабул ителҽ.
4.4. Аларны ҥткҽрҥ вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп, ачык тыңлауларга
чыгарыла торган хокукый акт проектын билгелҽҥ турындагы карар, ҽгҽр башка срок
законнар белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, гавами тыңлаулар уздырылган көнгҽ кадҽр 7
көннҽн дҽ соңга калмыйча бастырылырга тиеш.
4.5. Гавами тыңлаулар муниципаль хокукый акт проектын карау көненҽ кадҽр
7 көннҽн дҽ соңга калмыйча ҥткҽрелҽ.
5. ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫН ОЕШТЫРУ
5.1. Халык тыңлауларын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру Азнакай муниципаль районының
Татар Шуганы авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан яисҽ аның кушуы
буенча махсус төзелгҽн комиссиялҽр яки эшче төркемнҽр (алга таба-халык
тыңлауларын оештыручы) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
5.2. Халык тыңлауларын ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ процессында халык тыңлауларын
оештыручы:
халык тыңлауларында катнашучыларның башлангыч составын билгели;
чыгышларны ҽзерлҽргҽ кирҽк булган мҽсьҽлҽлҽр исемлеген билгели;
докладчыларның ачык тыңлауларга чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр буенча
башлангыч составын билгели;
җҽмҽгать тыңлаулары ҥткҽрҥ регламентын билгели;
халык алдында тыңлаулар өчен чыгарылган муниципаль хокукый акт проекты
буенча искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр җыюны гамҽлгҽ ашыра;
халык тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре буенча кирҽкле белешмҽ материаллар,
йомгаклау документлары проектларын ҽзерли;
ачык тыңлаулар беркетмҽсен алып баруны тҽэмин итҽ;
халык тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥне оештыра;
халык тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽлҽрне бастырып чыгаруны
тҽэмин итҽ.
5.3. Җҽмҽгать тыңлауларында катнашырга чакыралар ала:
дҽҥлҽт хакимияте һҽм җирле ҥзидарҽ органнары вҽкиллҽре;
сҽяси партиялҽр һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре;
эшчҽнлеге тикшерелҽ торган тема белҽн бҽйле оешма җитҽкчелҽре;
галимнҽр, экспертлар; массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары.

Халык инициативасы буенча тыңлаулар уздырылган очракта мҽҗбҥри
рҽвештҽ гражданнарның инициатив төркеме рҽисе һҽм вҽкалҽтле вҽкиллҽре
чакырыла.
5.4. Халык тыңлауларында ҥз тҽкъдимнҽрен дҽлиллҽҥ өчен чыгыш ясау
хокукы белҽн халык тыңлауларын ҥткҽрҥ датасына кадҽр 7 көннҽн дҽ соңга
калмыйча язма гариза биргҽн затлар катнаша.
5.5. Халык тыңлауларында чыгыш ясау хокукыннан башка барлык
кызыксынган җирлек кешелҽре дҽ ачык тыңлауларда катнаша ала.
5.6. Гражданнар фикер алышына торган мҽсьҽлҽлҽргҽ кагылышлы язма
тҽкъдимнҽрен һҽм искҽрмҽлҽрен, ачык тыңлаулар уздырылган көнне дҽ тапшырырга
хокуклы.
5.7. Тыңлауларны оештыру һҽм ҥткҽрҥ, законнарда һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ
каралган очраклардан тыш, җирле бюджет акчалары хисабына финанслана.
6. ТЫҢЛАУЛАР ҤТКҼРҤ ТҼРТИБЕ
6.1. Ачык тыңлаулар утырышлар формасында ҥткҽрелҽ.
6.2. Катнашучыларны теркҽҥ халык тыңлаулары башланганчы 1 сҽгать кала
башлана.
3.3. Тыңлауларда җирлек башлыгы, җирлек башкарма комитеты җитҽкчесе,
җирлек башлыгы урынбасары рҽислек итҽ ала.
4.4. Рҽислек итҥче тыңлауларның көн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер
алышу тҽртибен кҥзҽтеп бара һҽм кирҽк булганда утырышлар залыннан сораулар
буенча фикер алышу тҽртибен бозучыларны бетерҥ буенча чаралар кҥрергҽ
хокуклы.
6.5. Ачык тыңлаулар рҽислек итҥченең кереш сҥзе белҽн ачыла, ул
катнашучыларга фикер алышына торган мҽсьҽлҽнең асылы, тыңлауларны ҥткҽрҥ
тҽртибе турында хҽбҽр итҽ.
6.6. Кергҽн тҽкъдимнҽрне, тҽкъдимнҽрне беркетмҽне төзҥ, исҽпкҽ алу өчен,
рҽислек итҥче тҽкъдиме буенча тҽкъдимнҽр гавами тыңлаулар секретариаты итеп
сайлана ала.
6.7. Чыгышларның эзлеклелеге һҽм вакыты карала торган мҽсьҽлҽнең
эчтҽлеген, гавами тыңлауларда һҽм башка мҽсьҽлҽлҽрдҽ катнашу өчен кергҽн язма
гаризалар санын исҽпкҽ алып, гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ регламенты белҽн
билгелҽнҽ.
Белҽн рөхсҽт рҽислек итҥче вакытта өчен чыгыш булырга мөмкин озайтылды.
6.8. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тҽмамланганнан соң чыгыш
ясаучыларга рҽислек итҥче рөхсҽте белҽн сораулар бирергҽ хокуклы.
6.9. Тыңлауларда рҽислек итҥче тыңлауларда тҽнҽфес турында һҽм аларны
башка вакытта дҽвам итҥ турында Карар кабул итҽргҽ хокуклы.
6.10. Ачык тыңлаулар ҥткҽргҽндҽ тҽртип саклау гавами тыңлауларда катнашу
өчен мҽҗбҥри шарт булып тора. Халык тыңлауларында катнашучылар халык
тыңлауларының барышына тыкшынырга, аларны өзҽргҽ һҽм аларны ҥткҽрҥгҽ
комачауларга хокуклы тҥгел. Ачык тыңлауларда катнашучылар тарафыннан ҥткҽрҥ
тҽртибен бозу очрагында рҽислек итҥче аларны залдан чыгарып җибҽрҥне талҽп
итҽргҽ хокуклы.

6.11. Чыгышлар тҽмамлангач, рҽислек итҥче кирҽк булганда гавами тыңлаулар
барышында ҽйтелгҽн тҽкъдимнҽрне, тҽкъдимнҽрне ачыклау өчен ачык тыңлаулар
секретариаты җитҽкчесенҽ сҥз бирергҽ мөмкин.
7. ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫ НҼТИҖҼЛҼРЕ
7.1. Ачык тыңлаулар вакытында беркетмҽ алып барыла. Ачык тыңлауларда
катнашучыларның барлык кисҽтҥлҽре һҽм тҽкъдимнҽре секретариатка язма формада
бирелҽ һҽм гавами тыңлаулар беркетмҽсенҽ теркҽлҽ.
7.2. Ачык тыңлаулар беркетмҽсе рҽислек итҥче тарафыннан имзалана һҽм
җирлек Советы, җирлек башлыгы материалларында саклана.
3.3. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча тҽкъдимнҽр, резолюциялҽр
рҽвешендҽ йомгаклау документлары кабул ителергҽ мөмкин. Тыңлауларда рҽислек
итҥче тыңлауларда катнашучылар арасында тыңлауларга чыгарылган кайбер
мҽсьҽлҽлҽр буенча тавыш бирҥне ҥткҽрҥ кирҽклеге турында Карар кабул итҽргҽ
хокуклы.
4.4. Халык тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ мҽҗбҥри йомгаклау
документы булып тора, ул рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш.
Йомгаклау документлары җирле ҥзидарҽ органнары өчен тҽкъдим рҽвешендҽ
бирелҽ.
1.5. Халык алдында тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча гавами тыңлаулар
беркетмҽлҽре, йомгаклау документлары булганда муниципаль хокукый акт
проектын карау гамҽлгҽ ашырыла.
7.6 халык тыңлауларында фикер алышынган муниципаль хокукый акт кабул ителгҽн
карарны мотивлаштырылган нигезлҽҥ рҽсми халыкка җиткерелергҽ тиеш.

