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Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы территориясендә 

 күздә тотылган хуҗалык һәм башка төр эшчәнлекнең 

 әйләнә-тирәлеккә йогынтысын бәяләү буенча  

иҗтимагый фикер алышуларны оештыру 

 һәм үткәрү турында. 

 

«Экологик экспертиза турында» 1995 елның 23 ноябрендәге 174-ФЗ номерлы 

Федераль законы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2000 елның 16 маендагы 372 номерлы Россия 

Федерациясе Экология комитетының "Россия Федерациясендә әйләнә-тирә 

мохиткә күздә тотылган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең йогынтысын 

бәяләү турындагы нигезләмәне раслау хакында" 2000 елның 16 маендагы 372 

номерлы боерыгы нигезендә Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

Карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә исәпләнелә 

торган хуҗалык һәм башка эшчәнлек турында әйләнә-тирә мохиткә 

йогынтысын бәяләү буенча иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм 

үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәне 1 нче кушымта нигезендә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә туктатыла 

торган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең әйләнә-тирә мохиткә йогынтысын 

бәяләү буенча җәмәгать фикер алышуларын үткәрү комиссиясе составын 2 

нче кушымта нигезендә расларга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат порталында 

бастырып чыгарырга http://pravo.tatarstan.ru һәм Менделеевск муниципаль 

районының рәсми сайтында www.mendeleevsk.tatarstan.ru. 



4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең шәһәр хуҗалыгы, торак сәясәте 

һәм инфраструктура үсеше буенча беренче урынбасары Сафин И. Р. га 

йөкләргә.  

 

Җитәкчесе                                                                               А. З. Хамматов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 нче кушымта 

Башкарма комитет җитәкчесе карарына  

Менделеевск муниципаль районы 

Татарстан Республикасы 

от _13.03.2019 №135 

дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган 

таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча 

комиссия 

 

Нигезләмә 

Менделеевск муниципаль районы территориясендә күздә тотылган хуҗалык 

һәм башка төр эшчәнлек турында әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү 

буенча иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү тәртибе турында 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

 

1. Әлеге Нигезләмә «экологик экспертиза турында» 1995 елның 23 

ноябрендәге 174-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында "2000 елның 16 

маендагы 372 номерлы Россия Федерациясе экология комитеты боерыгы 

нигезендә," Россия Федерациясендә әйләнә-тирә мохиткә күздә тотылган 

хуҗалык һәм башка төр эшчәнлекнең йогынтысын бәяләү турындагы 

нигезләмәне раслау хакында " 2000 елның 16 маендагы 372 номерлы», 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Уставы белән 

экология экспертизасы узарга тиешле (алга таба - тәртип) күздә тотылган 

хуҗалык һәм башка эшчәнлек турында җәмәгать тыңлаулары формасындагы 

иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү тәртибен билгели. 

2. Җәмәгать тыңлаулары рәвешендә карала торган хуҗалык һәм башка 

эшчәнлек турында фикер алышулар (алга таба - иҗтимагый тыңлаулар) 

һәркемнең уңайлы әйләнә-тирә мохиткә конституциячел хокукларын һәм 

аның торышы турында дөрес мәгълүмат алуга, шулай ук гражданнарның 

уңайлы әйләнә-тирә мохиткә хокукларына кагылышлы карарларын кабул 

итүдә катнашуы максатларында, законнар нигезендә үткәрелә. 



3. Иҗтимагый тыңлауларга «экологик экспертиза турында " 1995 елның 23 

ноябрендәге 174-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, иҗтимагый фикер 

алышуларның инициаторы иҗтимагый тыңлаулар рәвешендә иҗтимагый 

фикер алышуларны үткәрү формасы турында Карар кабул ителгән очракта, 

дәүләти экологик экспертиза объектлары чыгарыла. 

 

2. ҖӘМӘГАТЬ ТЫҢЛАУЛАРЫ ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА КАРАР 

 

4. Җәмәгать тыңлауларын үткәрү турындагы карар Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан кабул ителә. 

5. Җәмәгать тыңлаулары үткәрү турындагы карарда күрсәтелә: 

- җәмәгать тыңлаулары темасы; 

- җәмәгать тыңлаулары үткәрү датасы, вакыты һәм урыны. 

6. Экология экспертизасы үткәрелергә тиешле ниятләнгән хуҗалык һәм 

башка эшчәнлек турында җәмәгать тыңлаулары рәвешендә иҗтимагый фикер 

алышуларны үткәрү комиссиясе (алга таба - җәмәгать тыңлаулары үткәрү 

комиссиясе) оештыра һәм үткәрә. 

Җәмәгать тыңлаулары үткәрү буенча комиссия составы һәм аның эшчәнлеге 

тәртибе Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

тарафыннан раслана. 

7. Җәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны 

иҗтимагый тыңлаулар инициаторы алып бара. 

8. Җәмәгать тыңлауларын үткәрү комиссиясе Җәмәгать тыңлауларын үткәрү 

көненә кадәр 30 көн кала массакүләм мәгълүмат чараларында үткәрү 

турында хәбәр бастыруны тәэмин итә. 

9. «Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге халкына җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләре турында бәяләмә 

бастырган көнгә кадәр аларны үткәрү вакыты һәм урыны турында "Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге 

халкына хәбәр иткән вакыттан алып җәмәгать тыңлаулары үткәрү вакыты бер 

айдан артык булырга тиеш түгел. 

10. Җәмәгать тыңлаулары үткәрү турында хәбәр формасы үз эченә алырга 

тиеш: 

- җәмәгать тыңлаулары темасы; 

- Җәмәгать тыңлауларын үткәрү датасы, вакыты, урыны; 



- ниятләнгән эшчәнлекнең исеме, максаты һәм урыны; 

- инициатор (заказчы яки аның вәкиленең атамасы һәм адресы); 

- җәмәгать тыңлаулары үткәрүнең якынча сроклары; 

- Җәмәгать тыңлауларын оештыру өчен җаваплы орган; 

- искәрмәләрне һәм тәкъдимнәрне кабул итү тәртибе һәм сроклары; 

- ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлек материаллары белән танышу 

вакыты һәм урыны; 

- башка мәгълүмат. 

11. Җәмәгать тыңлаулары үткәрү буенча Комиссия компетенциясенә керә: 

1) Җәмәгать тыңлауларын әзерләү һәм үткәрү буенча эш планын төзү; 

2) Җәмәгать тыңлауларында катнашучылар тарафыннан тәкъдим ителгән 

материалларга анализ үткәрү; 

3) кергән тәкъдимнәрне гомумиләштерү һәм җәмәгать тыңлауларына фикер 

алышуга чыгарыла торган конкрет мәсьәләләр исемлеген билгеләү; 

4) экспертлар сыйфатында җәмәгать тыңлауларында катнашырга чакырылган 

вазыйфаи затлар, белгечләр, оешмалар һәм башка җәмәгатьчелек вәкилләре 

исемлеген билгеләү һәм аларга фикер алышуга чыгарыла торган мәсьәләләр 

буенча үз тәкъдимнәрен бирү үтенече белән рәсми мөрәҗәгатьләр җибәрү; 

5) иҗтимагый тыңлауларда катнашучы затларның исемлеген төзү, 

чакырылган затлар составын да кертеп; 

6) докладчыларны билгеләү; 

7) иҗтимагый тыңлауларда чыгыш ясау тәртибен һәм эзлеклелеген билгеләү; 

8) җәмәгать тыңлаулары беркетмәсен алып бару; 

9) җәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләре буенча бәяләмә чыгару; 

10) әлеге Тәртип нигезендә башка мәсьәләләр. 

 

3. ҖӘМӘГАТЬ ТЫҢЛАУЛАРЫ ИНИЦИАТОРЛАРЫ 

 

12. Җәмәгать тыңлауларының инициаторлары булып Дәүләти экологик 

экспертиза объектлары проектларына заказ бирүчеләр тора. 

13. Җәмәгать тыңлаулары инициаторлары: 



1) җәмәгать тыңлаулары үткәрүне оештыру-техник һәм мәгълүмат белән 

тәэмин итәләр; 

2) дәүләт экология экспертизасы объекты проектларын, шул исәптән әйләнә-

тирә мохиткә йогынтыны бәяләү буенча материалларның, җәмәгатьчелекне 

мәгълүмат бастырганнан соң 30 көн эчендә, ләкин җәмәгать тыңлаулары 

тәмамланганчы 2 атнадан да соңга калмыйча күрсәтмәләр белән таныштыру 

һәм бирү өчен алдан вариантын тәкъдим итәләр. 

14. Җәмәгать тыңлауларын билгеләү турында Карар кабул итү өчен 

инициаторлар Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетына, Дәүләти экологик экспертиза узарга тиешле, хуҗалык 

эшчәнлеге яисә башка төр эшчәнлек төрен күрсәтеп, күздә тотылган хуҗалык 

һәм башка эшчәнлек турында җәмәгать тыңлаулары үткәрү турындагы 

үтенечнамәне үз эченә ала торган гариза юллый. 

Гаризага теркәлә: 

- Дәүләти экологик экспертиза объектлары проектлары турында мәгълүмат; 

- алдан билгеләнгән урын, Җәмәгать тыңлауларын үткәрү вакыты һәм датасы 

турында тәкъдимнәр. 

 

4. ҖӘМӘГАТЬ ТЫҢЛАУЛАРЫ ӘЗЕРЛӘҮ 

 

15. Менделеевск муниципаль районы башкарма комитеты иҗтимагый 

тыңлаулар инициаторы тарафыннан Җәмәгать тыңлауларын үткәрү турында 

гариза бирелгән документларны карый һәм Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының Җәмәгать тыңлауларын билгеләү турындагы карары 

проектын әзерли. 

 

5. ҖӘМӘГАТЬ ТЫҢЛАУЛАРЫНДА КАТНАШУЧЫЛАРНЫ ТЕРКӘҮ 

 

16. Җәмәгать тыңлаулары башланыр алдыннан җәмәгать тыңлауларында 

катнашучылар теркәлү узарга тиеш. Җәмәгать тыңлауларында 

катнашучыларны теркәүне җәмәгать тыңлаулары үткәрү буенча комиссия 

башкара. 

Җәмәгать тыңлауларында катнашучыларны теркәү җәмәгать тыңлаулары 

башланырга бер сәгать кала башлана. 



17. Теркәлгәндә җәмәгать тыңлауларында катнашучылар-физик затлар 

«Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы " муниципаль 

берәмлеге территориясендә яшәү урыны буенча теркәлү үткән шәхесне 

раслаучы документ күрсәтәләр. 

Теркәлгәндә юридик затлар вәкилләре юридик затның дәүләт теркәве 

турында таныклык, вәкил вәкаләтләрен раслаучы документлар, аларның 

шәхесен раслаучы документлар тапшыралар. 

18. Җәмәгать тыңлауларында 18 яшькә җиткән физик затлар һәм юридик 

затлар, шулай ук әлеге Нигезләмәнең 16, 17 пунктлары нигезендә җәмәгать 

тыңлауларында катнашучылар сыйфатында теркәлгән иҗтимагый 

берләшмәләр катнаша, шул исәптән: 

- инициатор, заказ бирүче, инвестор, проект документларын, ниятләнгән 

эшчәнлекне нигезләү материалларын төзүче, ул әйләнә - тирә мохиткә 

йогынты ясый ала, һәм Дәүләти экологик экспертиза узарга тиешле башка 

документлар; 

- дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары; 

- җәмәгатьчелек, ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең экологик, 

социаль һәм икътисадый нәтиҗәләре белән кызыксынды: яшәү урыны буенча 

яисә «Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге территориясендә булу урыны буенча теркәлгән РФ 

гражданнары, шулай ук «Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге белән чиктәш территорияләрдә, алар эшкә 

сәләтсез гражданнар. 

19. Җәмәгать тыңлауларында катнашучыларны теркәү җәмәгать 

тыңлауларында катнашучыларның исемлеген исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

20. Теркәлүдән баш тарту, әгәр зат әлеге Тәртипнең 18 пунктында каралган 

документларны теркәгәндә тапшырмаган булса, яисә әлеге Нигезләмә 

нигезендә җәмәгать тыңлауларында катнашмаса рөхсәт ителә. 

21. Теркәлү узмаган затлар җәмәгать тыңлауларына кертелми. 

 

6. ҖӘМӘГАТЬ ТЫҢЛАУЛАРЫ ҮТКӘРҮ 

 

22. Җәмәгать тыңлаулары үткәрү буенча комиссия рәисе җәмәгать 

тыңлаулары ача, җәмәгать тыңлаулары темасын, җәмәгать тыңлауларына 

чыгарыла торган сораулар исемлеген, җәмәгать тыңлауларында чыгыш ясау 

тәртибе һәм эзлеклелеге буенча комиссия тәкъдимнәрен игълан итә, 



җәмәгать тыңлауларының докладчысын игълан итә, җәмәгать тыңлаулары 

секретарен тәкъдим итә. 

23. Җәмәгать тыңлаулары секретаре җәмәгать тыңлаулары беркетмәсен алып 

бара. 

Җәмәгать тыңлаулары беркетмәсендә Җәмәгать тыңлауларын үткәрү датасы 

һәм урыны, җәмәгать тыңлауларында катнашучыларның саны, Рәиснең, рәис 

урынбасарының, Секретареның һәм комиссиянең башка әгъзаларының 

фамилияләре, исемнәре һәм атасының исемнәре, аларның докладының 

кыскача эчтәлеге яки чыгышлары, тавыш бирү нәтиҗәләре һәм кабул ителгән 

карарлар, башка хәлләр чагылдырыла. 

Җәмәгать тыңлаулары беркетмәсенә җәмәгать тыңлаулары үткәрү 

комиссиясе секретаре һәм рәисе кул куя. 

24. Җәмәгать тыңлауларын чират тәртибендә үткәрү комиссиясе рәисе төп 

докладчыга, җәмәгать тыңлауларында катнашучыларга чыгыш ясау 

хокукына ия булган һәм чакырылган затларга чыгыш ясау өчен сүз бирә. 

25. Һәр чыгыштан соң җәмәгать тыңлауларында катнашучыларның һәркайсы 

докладчыга сорау бирергә хокуклы. 

26. Җәмәгать тыңлауларын үткәрү комиссиясе рәисе чыгыш ясарга 

теләүчеләр санына карап, җәмәгать тыңлауларында катнашучыларның теләсә 

кайсы чыгышы вакытын чикләргә хокуклы. 

Җәмәгать тыңлауларын үткәрү комиссиясе рәисе җәмәгать тыңлауларында 

тәнәфес игълан итәргә хокуклы. 

27. Фикер алышуларны оештыру өчен чыгышлардан соң иҗтимагый 

тыңлаулар үткәрү комиссиясе рәисе фикер алышу үткәрелә торган мәсьәлә 

турында игълан итә һәм чыгыш ясау хокукына ия булган җәмәгать 

тыңлауларының калган катнашучыларына үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен 

сүз бирә. 

Барлык чакырылган затлар да иҗтимагый тыңлаулар үткәрү буенча комиссия 

рәисе рөхсәте белән генә чыгыш ясыйлар. 

28. Чыгыш ясау хокукына ия җәмәгать тыңлауларында катнашучыларның 

чыгышы тәмамланганнан соң яисә чыгыш ясау өчен бирелгән вакыт узганнан 

соң Җәмәгать тыңлауларын үткәрү комиссиясе рәисе җәмәгать 

тыңлауларында катнашучыларга чыгыш ясаучының позициясе һәм (яки) 

аргументларына сораулар өчен өстәмә вакыт бирү мөмкинлеге бирә. 

Сорауларга җавап бирү вакыты иҗтимагый тыңлауларда катнашучының төп 

чыгышының вакытыннан да артып китә алмый. 

29. Сораулар язмача да, телдән дә бирелергә мөмкин. 



Язма рәвештә бирелгән сораулар җәмәгать тыңлаулары үткәрү буенча 

Комиссия рәисенә тапшырыла һәм телдән бирелгән сорауларга җаваплардан 

соң игълан ителә. 

30. Җәмәгать тыңлауларында катнашучылар җәмәгать тыңлаулары үткәрү 

буенча комиссиягә үзләренең тәкъдимнәрен һәм искәрмәләрен җәмәгать 

тыңлаулары беркетмәсенә кертү өчен тәкъдим итәргә хокуклы. 

31. Чыгыш хокукы булган җәмәгать тыңлауларында катнашучы үз 

тәкъдимнәрен төшереп алырга һәм (яки) җәмәгать тыңлауларының башка 

катнашучылары күрсәткән тәкъдимнәргә кушылырга хокуклы. Иҗтимагый 

тыңлауларда катнашучыларның карала торган мәсьәлә буенча аларның 

позициясен үзгәртү турындагы карарлары җәмәгать тыңлаулары 

беркетмәсендә чагылдырыла. 

32. Катнашучыларның һәр мәсьәлә буенча чыгышларыннан соң иҗтимагый 

тыңлаулар үткәрү комиссиясе рәисе аларга үткәрелгән фикер алышу 

нәтиҗәләре буенча аларның позициясен үзгәртү мөмкинлеге турында сорау 

белән мөрәҗәгать итә. 

33. Җәмәгать тыңлаулары темасының барлык мәсьәләләре буенча фикер 

алышулар тәмамланганнан соң, Җәмәгать тыңлауларын үткәрү комиссиясе 

рәисе йомгаклау документында калган тәкъдимнәрне җәмәгать тыңлаулары 

темасының барлык мәсьәләләрен карап тикшергәннән соң ачыклау өчен 

сәркатип сүз бирә. 

34. Җәмәгать тыңлаулары җәмәгать тыңлауларында катнашучылар фикер 

алышына торган проектның асылы буенча фикер алышканнан соң төгәлләнеп 

килә дип санала. 

 

7. ҖӘМӘГАТЬ ТЫҢЛАУЛАРЫ НӘТИҖӘЛӘРЕ 

 

35. Җәмәгать тыңлауларын үткәрү нәтиҗәләре буенча беркетмә төзелә. 

36. Җәмәгать тыңлаулары беркетмәсен түбәндәге тәртиптә тотарга тиеш:: 

- кергән тәкъдимнәрнең гомуми саны; 

- комиссия тарафыннан кире кагылган мәсьәләләр саны; 

- җәмәгать тыңлауларында чыгарылган сораулар, әмма кабул ителмәгән; 

- җәмәгать тыңлауларында кабул ителгән сораулар. 



Җәмәгать тыңлауларын үткәрү беркетмәсе әйләнә-тирә мохиткә чумдырыла 

торган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең йогынтысын бәяләү буенча 

материалларның ахыргы вариантына кушымта сыйфатында керә. 

37. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы башкарма 

комитеты җәмәгать тыңлаулары протоколы комиссиясе рәисе тарафыннан 

расланганнан соң өч көн эчендә җәмәгать тыңлаулары беркетмәсен җәмәгать 

тыңлаулары үткәрү инициаторына җибәрә. 

38. Гражданнардан һәм иҗтимагый оешмалардан ниятләнгән хуҗалык һәм 

башка төр эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында Карар кабул ителгәнчегә 

кадәр язма искәрмәләр һәм тәкъдимнәр кабул итү, әлеге тәкъдимнәрне 

әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны бәяләү материалларына кушымталарда 

документлаштыру җәмәгать тыңлаулары (заказчы) инициаторы тарафыннан 

җәмәгатьчелек фикер алышуы тәмамланганнан соң 30 көн эчендә тәэмин 

ителә. 

 

 

 

2 нче кушымта 

Башкарма комитет җитәкчесе карарына 

Менделеевск муниципаль районы 

Татарстан Республикасы 

13.03.2019 №135 

 

Состав 

бәяләү буенча җәмәгать фикер алышуларын үткәрү комиссияләре  

Менделеевск муниципаль районы территориясендә күздә тотылган хуҗалык 

һәм башка эшчәнлекнең әйләнә-тирә мохиткә йогынтысын бәяләү 

 

Комиссия рәисе:  

                                            Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең шәһәр хуҗалыгы, торак сәясәте һәм районның 

инфраструктур үсеше буенча беренче урынбасары 

Комиссиянең секретаре: 

Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының  



Торак сәясәте һәм сәүдә буенча баш белгече 

Комиссия  әгъзалары 

Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура, 

төзекләндерү һәм инфраструктура үсеше бүлеге башлыгы 

Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура, 

төзекләндерү һәм инфраструктура үсеше бүлеге баш белгече 

Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты эшләре белән идарә 

итүче 

 


