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Татарстан Республикасы Зэй муниципаль
районы Аксар авыл жирлеге Советы

№ 140

15 март 2019ел.

Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районы Аксар
авыл жирлегенец жэмэгать тьщлаулары
(жэмэгать фикер алышуларын) уткару тэртибе
турындагы нигезлэмэне раслау хакында
Кеше яшэешенец уцай шартларына хокукларын утэу, Татарстан Республикасы
Зэй муниципаль районыныц Аксар авылы халкы катнашында жирле эйэмияттэге
мэсьэлэлэр буенча муниципаль хокукый актлар проектларын тикшеру
максатыннан «Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль
законы, Россия Федерациясе Шэйэр тезелеше кодексы, Татарстан Республикасы
Зэй муниципаль районы Уставы нигезендэ, Зэй муниципаль районыныц Аксар
авыл жирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлегенец
жэмэгать тьщлаулары (жэмэгать фикер алышуларын) оештыру Ьэм уткэру
тэртибе турында Нигезлэмэне расларга.
2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми
порталында»
бастырып чыгарырга, (PRAVO.TATARSTAN.RU) Ьэм Зэй
муниципаль районы Аксар авыл жирлегенец рэсми сайтында урнаштырырга.
3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Зэй муниципаль районыныц
Аксар авыл жирлеге башлыгына йеклэргэ.
4. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Совет рэисе

Ю.И.Г ильманов

2

/ / Vv

ш\иА>/
/ f-n

Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районы Аксар авыл
жирлеге Советы карарына
Кушымта

«15» март 2019 г. №140

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЭЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АКСАР
АВЫЛ Щ1РЛЕГЕНДЭ ХАЛЫК АЛДЫНДА ТЫЦЛАУЛАР (ИЩТИМАГЫЙ
ФИКЕР АЛЫШУЛАР) ОЕШТЫРУ ИЭМ YTK0PY ТЭРТИБЕ ТУРЫНДА
НИГЕЗЛЭМЭ
Элеге нигезлэмэ Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районында (алга таба нигезлэмэ) ачык тьщлаулар (жэмэгать фикер алышуларын) оештыру Ьэм уткэру
тэртибе турында Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Шэйэр
тезелеше кодексы, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон Ьэм Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районыныц Аксар авыл
жирлеге Уставы нигезендэ эшлэнде
Булек 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛ0МЭЛ0Р
1 статья. Теп тешенчэлэр
Бу Нигезлэмэдэ тубэндэге теп тешенчэлэр кулланыла:
халык тыцлаулары - Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районыныц Аксар
авыл жцрлеге халкыныц (алга таба текст буенча) жирле узидарэ органнары
тарафыннан Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районыныц Аксар авыл
жирлегенец жирле эйэмияттэге мэсьэлэлэре буенча муниципаль хокукый актлар
проектлары турында гавами фикер алышу юлы белэн карарлар кабул иту
процессында катнашу хокукын гамэлгэ ашыру рэвеше, шулай ук элеге Нигезлэмэ
белэн билгелэнгэн мэсьэлэлэр буенча фикер алышу ечен;
инициативалы теркем - ачык тыцлауда катнашу хокукына ия Россия
Федерациясе гражданнары яисэ гражданнар теркеме;
жэмэгатьчелек вэкиле- физик зат,шул исэптэн халык тыцлауларында катнашкан
карала торган мэсьэлэ буенча фикер алышуда катнашу хокукына ия юридик
затлар, берлэшмэлэр вэкиллэре. Жэмэгатьчелек вэкиллэренэ хезмэт бурычлары
нигезендэ, ачык тыцлауларга чыгарылган мэсьэлэлэр буенча карарлар кабул итуче,
Жирле узидарэ яки дэулэт хакимияте органнарын тэкъдим итуче яисэ аларныц
эшчэнлеклэрендэ тулэуле килешу нигезендэ катнашучы затлар керми;
халык тыцлауларында катнашучылар - жирле узидарэ органнары йэм аларныц
вэкиллэре, жэмэгатьчелек вэкиллэре, ачык тьщлаулар экспертлары, халык
тыцлаулары уткэру буенча оештыру комитеты эгъзалары;
чыгыш ясарга хокукы булган ачык тыцлауларда катнашучылар - жирле
узидарэ органнары Ьэм аларныц вэкиллэре, элеге Нигезлэмэнец 6 статьясында
билгелэнгэн срокларны оештыру комитетына гавами тьщлаулар мэсьэлэлэре
буенча чыгыш ясауга уз заявкаларын тапшырган жэмэгатьчелек вэкиллэре;
оештыру комитеты-Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл
жирлеге жирле узидарэ органнарыныц вазыйфаи затларыннан, Татарстан
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Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге Советы
депутатларыннан, жэмэгатьчелек Ьэм гражданнарныц инициативалы теркемнэре
вэкиллэреннэн паритет нигездэ формалашкан ачык тыцлаулар Эзерлэу Ьэм уткэру
буенча оештыру эшлэрен башкаручы коллегиаль орган;
ижтимагый фикер алышу - ижтимагый контроль максатларында ижтимагый
эЬэмиятле мэсьэлэлэр буенча гавами фикер алышу, шулай ук жирле узидарэ
органнары Ьэм оешмаларныц вэкалэтле затлары, гражданнар Ьэм ижтимагый
берлэшмэлэр вэкиллэре турында фикер алышуда мэжбури катнашуда кулланыла
торган карар проектлары турында фикер алышалар.
халык тыцлаулары эксперты - ачык тыцлаулар мэсьэлэлэре буенча махсус
белемнэре булган Ьэм бу статуста вэкалэтле орган билгелэнгэн зат. Эксперт язма
рэвештэ ачык тыцлаулар мэсьэлэлэре буенча тэкъдимнэр Ьэм тэкъдимнэр тапшыра
Ьэм аларны аргументациялэу ечен фикер алышуда катнаша.
2 статья. Ачык тыцлаулар уткэрунец максатлары
Ачык тыцлаулар максатта уткэрелэ:
Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлегенец жирле
эЬэмияттэге мэсьэлэлэр буенча муниципаль хокукый актлар проектлары турында
фикер алышу;
мэсьэлэлэр буенча жэмэгатьчелек фикерен ачыклау Ьэм исэпкэ алу жэмэгать
тыцлауларына чыгарыла.
Ачык тыцлаулар нэтижэлэрен эзерлэу, уткэру Ьэм билгелэу ачыклык,
хэбэрдарлык, иреклелек, экспертларныц бэйсезлеге принциплары нигезендэ
гамэлгэ ашырыла.
3 статья. Халык алдында торган сораулар
1. Халык тыцлаулары жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелэ. Ачык
тыцлауларныц нэтижэсе жирле узидарэ органнары ечен тэкъдим иту характерына
ия.
2. Ачык тыцлауларга мэжбури тэртиптэ чыгарыла:
1) Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районыныц Аксар авыл жирлеге
Уставы проекты (алга таба - Устав), шулай ук Уставны элеге норматив хокукый
актларга туры китеру максатларында Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту
турында Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге
Советы карары проекты, Уставка Россия Федерациясе Конституциясе, федераль
законнар, конституция (устав) яисэ Татарстан Республикасы законнары
нигезлэмэлэрен тегэл курсэту рэвешендэ узгэрешлэр кертелэ торган очраклардан
тыш;
2) жирлекнец жирле бюджеты проекты Ьэм аныц утэлеше турында хисап;
3) Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлегенец
социаль-икътисадый усеш стратегиясе проекты;
4) Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районыныц Бохара авыл жирлеген
узгэртеп кору, Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районыныц Аксар авыл
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жирлеген узгэртеп кору ечен, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэне
оештыруньщ гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ
номерлы Федераль законный, 13 статьясы нигезендэ Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районыныц Аксар авыл жирлеген узгэртеп кору очен, тавыш биру
юлы белой яисэ гражданнар жыеннарында белдерелгэн Татарстан Республикасы
Зэй муниципаль районыныц Аксар авыл жирлеге халкыныц ризалыгы;
5) территориялэрне тезеклэндеру кагыйдэлэре проекты, тезеклэндеру
кагыйдэлэренэ узгэрешлэр кертуне куздэ тоткан проектлар;
6) «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында»2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 15
статьясындагы 4 олеше нигезендэ килешулэр тезу юлы белэн, жирле узидарэ
органнарыныц тапшырылган вэкалэтлэре мэсьэлэлэре буенча Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары белэн билгелэнгэн башка
мэсьэлэлэрне ачык тыцлауларга (жэмэгать фикер алышуларына) чыгару
мемкинлеге.
3. Эгэр бу Ьэр мэсьэлэне Ьэрьяклап йэм тулы фикер алышуга комачауламаса,
берничэ мэсьэлэ буенча ачык тыцлаулар бер ук вакытта уздыру рохсэт ителэ.
4. Халык тыцлауларын оештыру Ьэм уткэру, эгэр Россия Федерациясе законнары
белэн башкасы билгелэнмэгэн булса, жирле бюджет акчалары хисабына
финанслана.
4 статья . Халык тыцлаулары инициаторлары
Халык алдында тыцлаулар Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районыныц
Аксар авыл жирлеге Советы (алга таба - Совет), Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районыныц Аксар авыл жирлеге башлыгы (алга таба - башлык) яки
элеге Нигезлэмэ нигезендэ уз вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы авыл жирлеге
башкарма комитеты житэкчесе инициативасы буенча уткэрелэ.
Халык тыцлауларын уткэру буенча Халык инициативасы 18 яшькэ житкэн,
кимендэ 10 кеше булган гражданнар теркеменнэн чыгып эш итэ ала.
Булек 2. ХАЛЫК ТЫЦЛАУЛАРЫНЬЩ БИЛГЕЛЭНЕШЕ
5 статья. Халык тыцлауларыныц билгелэнеше.
1. Халык яки совет инициативасы буенча уткэрелэ торган халык тыцлаулары
Совет карары белэн билгелэнэ.
Авыл жирлеге башлыгы яки Башкарма комитеты житэкчесе инициативасы белэн
уткэрелгэн ачык тыцлаулар Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районыныц
Аксар авыл жирлеге башлыгы тарафыннан билгелэнэ.
Халык тыцлаулары Россия Федерациясе законнары белэн жирле узидарэ
органнары вэкалэтлэренэ кертелгэн мэсьэлэлэр буенча уткэрелэ.
2. Халык алдында тыцлаулар уткэру Ьэм халык имзаларын жыю турында халык
инициативасын тэкъдим иту ечен инициативага ярдэм йезеннэн 10 кешедэн дэ ким
булмаган инициативалы теркем формалаштырыла.
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2.1. Инициативалы теркем Советка тэкъдим итэ:
- халык тыцлаулары мэсьэлэсен курсэтеп ачык тыцлаулар билгелэу Ьэм аларны
уткэру кирэклеген нигезлэу турында 1 нче кушымта нигезендэ гражданнарньщ
инициатив теркеменец вэкалэтле вэкиле тарафыннан имзаланган гариза;
- муниципаль хокукый акт проекты (аны гавами тьщлауларда карауга кертелгэн
очракта);
- муниципаль хокукый акт кабул иту кирэклеген дэлилли торган ацлатма язуы,
аныц максатлары Ьэм теп нигезлэмэлэрен курсэтеп (гавами тьщлауларда карауга
кертелгэн очракта);
финанс-икътисадый нигезлэу (муниципаль хокукый актныц гавами
тыцлауларында карауга кертелгэн очракта, аны гамэлгэ ашыру естэмэ матди Ьэм
башка чыгымнар талэп итэ);
- 2 нче кушымта нигезендэ форма буенча гражданнар инициатив торкеме
Исемлеге;
- гражданнарньщ инициатив теркеме тезу турында Карар кабул ителгэн жыелыш
беркетмэсе;
- инициативалы теркемнец вэкалэтле вэкиле тарафыннан кул куелган, битлэр
санын, шулай ук муниципаль хокукый акт проекты докладчы тарафыннан
тапшырылган документлар исемлеген уз эченэ алган озату хаты (муниципаль
хокукый акт проектын халык тыцлауларында карап тикшеругэ кертелгэн очракта).
Гариза Ьэм беркетмэгэ рэислек итуче (гражданнар инициатив теркеменец
вэкалэтле вэкиле) Ьэм инициатив теркем жыены секретаре кул куелырга тиеш.
2.2. Гариза тапшырылган дип санала, эгэр советка элеге статьяныц 2.1
пунктчасында билгелэнгэн барлык документлар бер ук вакытта тапшырылган
булса.
2.3. 30 кен эчендэ, Советка гариза Ьэм аца теркэлэ торган документлар кергэн
кеннэн башлап инициатив теркем тарафыннан халыкнын имзалары жыелырга Ьэм
тэкъдим ителергэ тиеш, халык тыцлауларын уткэру инициативасын хуплаучыэлеге Нигезлэмэнец 3 нче кушымтасы нигезендэ, 18 яшькэ ж;иткэн кешелэрнец 100
имзасы кулэмендэ.
Имза Советка гавами тыцлаулар уткэру турында инициативаны тэкъдим иту
турында гариза биргэн кеннэн соц жыела ала. Язма юл белэн яки карандаш белэн
мэгълуматларны кул битлэренэ кертергэ рехсэт ителми.Гражданнар турында
тиешле мэгълуматларда Ьэм аларны кул кую кэгазенэ Ьэм таныклык язуларына
керту даталарында тезэтулэр гражданнар Ьэм имзалар ж;ыючылар тарафыннан
тиешенчэ килеш килешелергэ тиеш.
2.4. Совет эшче теркем тези Ьэм кул кую листларында тэкъдим ителгэн
белешмэлэрне 10 кен эчендэ тикшерэ.
Кул кую кэгазьлэрендэ булган имзаларны Ьэм мэгълуматларны тикшеру
нэтижэлэре буенча имза гамэлдэ дип яисэ гамэлдэ тугел дип танылырга мемкин.
Элеге Нигезлэмэ нигезендэ аныц гамэлдэ булмавы билгелэнмэгэн очракта, имза
гамэлдэ булып тора.
Кул кую Ьэм (яки) язылышу кэгазен ж;ыю тэртибен бозып ж;ыелган имзалар
гамэлдэ тугел дип таныла:
1) имзалар жыю чорыннан читтэ жыелган имзалар;
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2) Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге
халкыныц 18 яше тулмаган имзалары;
3) кул кую кэгазендэ у3 кулыцны уз кулыц бел эн керту датасын курсэтмичэ
гражданнарныц имзалары;
4) кул кую кэгазенэ кулдан язылмаган ысул яки карандаш белэн кертелгэн
имзалар;
5) гражданнар Ьэм аларны кул кую даталарында тозэтулэр гражданнар, имзалар
жыючылар тарафыннан махсус килештерелмэгэн очракта, аларга тиешле
мэгълуматларда Ьэм аларны кул кэгазенэ керту даталарында имза салу;
6) кул кую кэгазендэ барлык имзалар да, аньщ формасы элеге Нигезлэмэнец 3 нче
кушымтасы талэплэренэ туры кил ми.
Тикшеру нэтижэлэре кул битлэрен тикшеру беркетмэсе белэн рэсмилэштерелэ (4
нче кушымта).
2.5. Советньщ чираттагы утырышында, 15 кенлек срокта подписка кэгазе кергэн
коннэн соц, халык тьщлаулары билгелэу турында яки халык тыцлаулары билгелэу
турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителэ, эгэр:
1) халык тыцлауларына чыгарыла торган мэсьэлэлэр элеге Нигезлэмэнец 3
статьясында каралган
очраклардан тыш,
жирле узидарэ
органнары
компетенциясенэ керми;
2) халык алдында тыцлаулар уткэру турында халык инициативасын курсэту ечен
тэкъдим ителгэн гамэлдэге имзалар саны житэрлек тугел;
3) инициатива курсэту тэртибе утэлми;
4) муниципаль норматив хокукый акт проекты Россия Федерациясе
Конституциясе, федераль конституциячел законнар, федераль законнар, башка
норматив хокукый актларга туры килми;
5) шундый ук copay чыгарылган гавами тыцлаулар уздыру датасыннан бер елдан
да ким вакыт узды.
2.6. Халык тыцлауларын билгелэу турында гаризаны кире кагу, баш тартучыларны
бетеру шарты белэн, ачык тыцлаулар билгелэу ечен, инициативалы теркем
тарафыннан документлар кабат керту ечен киртэ булып тормый.
2.7. Халык тыцлауларын билгелэу турындагы мэсьэлэ Совет тарафыннан элеге
Нигезлэмэ нигезендэ карала.
2.8. Халык тыцлауларын билгелэу турында гариза кире кагылган очракта, Совет
эш кеннэрендэ исэплэнгэн 5 кенлек срокта гражданнарныц инициатив теркеме
вэкиле адресына язма мотивлаштырылган белдеру жибэрэ.
3. Халык алдында тыцлаулар билгелэгэн Совет, Башлык тыцлаулары уткэру
вакыты Ьэм урыны, оештыру комитеты составы, тэкъдимнэрне исэпкэ алу тэртибе
Ьэм гражданнарныц гавами тыцлауларга чыгарыла торган муниципаль хокукый
акт проекты турында фикер алышуда катнашу тэртибе турындагы мэгълуматны уз
эченэ алган тиешле муниципаль актлар кабул итэ.
Ачык тыцлаулар уткэру датасы - федераль законнар, Устав Ьэм элеге Нигезлэмэ
белэн башкача билгелэнмэгэн очракта ачык тыцлаулар билгелэу турында
муниципаль хокукый акт кабул ителгэн коннэн 20 кон эчендэ билгелэнэ.
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6 статья. Жрмэгать тыцлаулары турында мэгълумат биру.
1. Муниципаль берэмлек халкына мэгълумат биру - Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районы Аксар авыл жирлеге Советыныц гавами тыцлаулар билгелэу
турында мэгълумат стендында Ьэм Зэй муниципаль районы Аксар авыл
жирлегенец рэсми сайтында календарь кеннэрендэ исэплэнгэн 7 кенлек срокта
бастырып чыгару юлы белэн башкарыла (эгэр дэ башкача каралмаган булса,
Федераль законнар, устав белэн), элеге Нигезлэмэ) муниципаль хокукый актныц
кушымтасындагы проекты белэн гавами тыцлаулар билгелэу турында муниципаль
хокукый акт (аны гавами тыцлауларга карауга кертелгэн очракта).
1.1. Халык тыцлауларыныц нэтижэлэре мэгълумат стендында Ьэм
муниципаль районы Аксар авыл жирлегенец рэсми сайтында басылып чыга.

Зэй

Булек 3. ХАЛЫК ТЫЦЛАУЛАРЫ ЭЗЕРЛЭУ ЬЭМ YTK0PY
7 статья. Халык тыцлаулары эзерлекне Ьэм уткэруне оештыру
1. Халык тыцлауларын билгелэу турында Карар кабул иткэн жирле узидарэ органы
оештыру комитетын Совет депутатлары, Татарстан Республикасы Зэй муниципаль
районы Аксар авыл жирлеге башкарма комитеты хезмэткэрлэре, ижтимагый
оешмалар, гражданнарныц инициативалы теркеме вэкиллэре арасыннан кимендэ 3
кеше тэшкил итэ. Оештыру комитеты оешканнан соц 3 коннэн дэ соцга калмыйча
уткэрелэ торган беренче утырышта уз составыннан рэисне, рэис урынбасарын Ьэм
секретарей сайлый. Оештыру комитеты утырышта аныц эгъзаларыныц
яртысыннан артыгы булганда карар кабул итэргэ хокуклы.
Оештыру комитеты тыцлауларда катнашырга телэуче тыцлаулар уткэрелэ торган
бинага тоткарлыксыз керу мемкинлеген тээмин итэргэ тиеш.
Халык тыцлауларын уткэру конендэ оештыру комитеты ачык тыцлауларда
катнашучыларны теркэуне оештыра.
2. Ачык тыцлауларда рэислек итуче-Оештыру комитеты рэисе. Рэислек итуче
ачык тыцлаулар ача, халык тыцлауларыныц сорауларын (сорауларын),
тыцлауларны уткэру тэртибе буенча тэкъдимнэрне игълан итэ, узен, секретарей
Ьэм экспертларын тэкъдим итэ, тыцлауларны уткэру инициаторларын курсэтэ.
Оештыру комитеты секретаре ачык тыцлаулар беркетмэсен алып бара.
3. Рэислек итуче фикер алышу уткэрелэ торган copay турында игълан итэ Ьэм
гавами тыцлаулар уткэру инициаторлары тарафыннан вэкалэтле затка,
экспертларга, шулай ук чыгыш ясарга хокукы булган ачык тыцлауларда
катнашучыларга суз бирэ. Чыгышларныц чиратлылыгы оештыру комитеты
тарафыннан теркэлгэн гаризалар биру чираты белэн билгелэнэ.
4. Тыцлауларда катнашучылар, шул исэптэн экспертлар да, хокуклы тешерергэ
уз тэкъдимнэрен Ьэм (яки) кушылырга тэкъдимнэренэ, выдвинутым башка
катнашучылар гавами тыцлаулар.
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5. Фикер алышулар йомгаклары буенча халык тьщлауларында катнашучылар
тарафыннан чыгарылган тэкъдимнэрдэн Ьэм тэкъдимнэрдэн тыш, жирле
эйэмияттэге мэсьэлэне (мэсьэлэлэрне) хэл иту буенча тэкъдимнэр Ьэм
рекомендациялэрнец бердэм исемлеге тезелэ.
6. 6.
Йомгаклау документы тезелгэннэн соц рэислек итуче, тэкъдимнэр Ьэм
рекомендациялэр белэн, катнашучыларны жирле эйэмияттэге мэсьэлэне
(мэсьэлэлэрне) хэл итунец йомгаклау вариантын тавышка куя. Гавами
тыцлауларда карарлар ачык тавыш биру юлы белэн тыцлауларда теркэлгэн
катнашучылар саныннан гади купчелек тавыш белэн кабул ителэ. Тыцлауларда
катнашкан Ьэр кеше бер тавышка ия, ул жирле эйэмияттэге мэсьэлэне тэкъдим
иткэн карар ечен бирэ, аца каршы яисэ тавыш бирудэн тыелып кала. Тавыш биру
нэтижэлэре беркетмэгэ (5 нче кушымта) кертелэ. Беркетмэгэ рэислек итуче Ьэм
гавами тыцлаулар секретаре имза сала.
7.
Ачык тыцлаулар беркетмэсе нигезендэ, халык тыцлаулары уздырылган
кеннэн соц эш квннэрендэ исэплэнгэн 3 квнлек срокта гавами тыцлаулар
нэтижэлэре турында бэялэмэ тезелэ (6 нчы кушымта), анда курсэтелэ:
1) халык тыцлауларына чыгарыла торган мэсьэлэ (сораулар);
2) халык тыцлаулары уткэру инициаторы;
3) гавами тыцлаулар билгелэу турында хокукый актныц датасы, номеры Ьэм
атамасы, шулай ук аны бастырып чыгару датасы (халыкка игълан иту));
4) халык тыцлаулары уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны;
5) ачык тыцлаулар уздырган оештыру комитеты;
6) ачык тыцлауларда катнашучылар, шул исэптэн чыгыш ясау хокукына ия
булучылар турында мэгълумат;
7) халык тьщлауларында катнашучылар тешергэн тэкъдимнэр Ьэм
рекомендациялэрдэн тыш, жирле эйэмияттэге мэсьэлэне (мэсьэлэлэрне) хэл иту
буенча тэкъдимнэр Ьэм рекомендациялэрнец бердэм исемлеге;
8) жирле эйэмияттэге мэсьэлэне хэл итунец йомгаклау варианты;
9) халык тьщлауларында катнашучыларныц тавыш биру нэтижэлэре.
8. Ачык тыцлаулар нэтижэлэре турында бэялэмэ оештыру комитеты рэисе Ьэм
Секретаре тарафыннан 5 кенлек срокка имзалана Ьэм халык тыцлаулары
уздырылган кеннэн башлап эш кеннэрендэ исэплэнгэн 5 кенлек срокта
бастырылырга (халыкка хэбэр ителергэ) тиеш.
9. Гавами тыцлаулар нэтижэлэре турында бэялэмэ гавами тыцлауларга
чыгарылган мэсьэлэлэр буенча карар кабул иту ечен жаваплы жирле узидарэ
органы тарафыннан мэжбури каралырга тиеш. Карап тикшеру нэтижэлэре
мэжбури тэртиптэ жирле узидарэнец вэкалэтле органы тарафыннан ачык
тыцлаулар нэтижэлэре турында бэялэмэне карап тикшергэннэн сон 5 кен эчендэ
бастырып чыгару (халыкка игълан иту) юлы белэн муниципаль берэмлек халкына
житкерелэ.
10. Ачык тыцлаулар нэтижэлэре турында бэялэмэ тэкъдим иту характерына ия,
моннан тыш, Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнгэн очраклардан
тыш.
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4 булек
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 30Й МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АКСАР АВЫЛ
ЖЦРЛЕГЕ УСТАВЫ ПРОЕКТЫ БУЕНЧА АЧЫК ТЫЦЛАУЛАР ОЕШТЫРУ
hOM YTKOPY Y3EH40HEKH0PE СОВЕТ УСТАВЫНА,БЮДЖЕТ ПРОЕКТЫНА
ЬОМ АНЬЩ УТОЛЕШЕ ТУРЫНДА ХИСАП ПРОЕКТЫНА УЗГОРЕШЛОР
KEPTY ТУРЫНДА КАРАР ПРОЕКТЫ,МУНИЦИПАЛЬ БЕРОМЛЕКНЕ
Y3TOPTEn КОРУ ТУРЫНДА, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗОЙ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АКСАР АВЫЛ ЖЦРЛЕГЕ МУНИЦИПАЛЬ
БЕРОМЛЕГЕНЕЦ ГЕНЕРАЛЕ ПЛАННАРЫ ПРОЕКТЛАРЫ БУЕНЧА АЧЫК
ТЫПЛАУЛАРНЫ ОЕШТЫРУ hOM YTKOPY
Статья 8. Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге
Уставы проектын Ьэм Советныц Уставка узгэрешлэр керту турында карар
проектын гавами тыцлауларда карау узенчэлеклэре
1. Устав проекты Ьэм уставка узгэрешлэр Ьэм встэмэлэр керту турында Совет
карары проекты ачык тыцлауларда «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында " 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ
номерлы Федераль законда Ьэм Уставта каралган узенчэлеклэрне исэпкэ алып
карала.
2. Устав проекты Ьэм уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында Совет
карары проекты Совет тарафыннан аны кабул иту турындагы мэсьэлэ каралганчы
30 кеннэн дэ соцга калмыйча рэсми рэвештэ басылып чыгарга (халыкка игълан
ителергэ) тиеш. Бер ук вакытта элеге проект буенча тэкъдимнэрне исэпкэ алу
тэртибе, гражданнарныц аныц фикер алышуында катнашу тэртибе, шулай ук
проект буенча гавами тыцлаулар билгелэу турында Совет карары басыла.
Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында Совет карары проекты буенча
тэкъдимнэрне исэпкэ алу тэртибен, шулай ук уставка Россия Федерациясе
Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы Конституциясе,
Уставны элеге норматив хокукый актлар нигезендэ китеру максатларында
Татарстан Республикасы законнары нигезлэмэлэрен тогэл курсэту рэвешендэ
узгэрешлэр кертелгэн очракта, гражданнарныц аныц фикер алышуында катнашу
тэртибен рэсми бастырып чыгару (халыкка игълан иту) талэп ителми.
3. Устав проекты яки Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында Совет
карары проекты буенча ачык тыцлаулар устав белэн билгелэнгэн вакытта, эмма
элеге проектлар басылып чыкканнан соц 7 кеннэн дэ иртэрэк булмаган вакытта
уздырыла.
4. Устав проекты яки Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында Совет
карары проекты буенча ачык тыцлаулар уткэру буенча вэкалэтле орган булып
оештыру комитеты тора.
9 статья. ЖДрле бюджет проектын Ьэм аныц утэлеше турындагы хисапны гавами
тыцлауларда карау узенчэлеклэре
1. Авыл жирлегенец жирле бюджеты проекты Ьэм аныц утэлеше турындагы
еллык хисап Россия Федерациясе Бюджет кодексында, башка федераль
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законнарда, Уставта каралган узенчэлеклэрне, Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районыныц Аксар авыл жирлегендэ бюджет процессы турындагы
нигезлэмэлэрне исэпкэ алып гавами тыцлауларда карала.
2. Жирле бюджет проекты Ьэм жирле бюджет утэлеше турындагы хисап буенча
гавами тыцлаулар уткэруне гамэлгэ ашыручы орган булып оештыру комитеты
тора.
Бюджет проекты Ьэм аньщ утэлеше турындагы хисап буенча гавами тыцлаулар
Татарстан Республикасы Зэй районы Аксар авыл жирлеге башлыгы итеп
билгелэнэ.
3. Авыл жирлегенец жирле бюджеты проекты буенча ачык тыцлаулар билгелэу
турында Карар кабул ителгэннэн соц 10 кон эчендэ басылып чыгарга тиеш.
4. Жирле бюджет проекты буенча гавами тыцлаулар, жирле бюджет утэлеше
турындагы хисап жирле бюджет проекты басылып чыкканнан соц 7 календарь
кеннэн дэ иртэрэк уткэрелми (жирле бюджет утэлеше турындагы хисап).
10
статья. Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл
жирлегенец социаль-икътисадый усеше стратегиясе проектын гавами тыцлауларда
карау узенчэлеклэре
Муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый усеше стратегиясе проектларына
кагылышлы сораулар «Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц
гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль законда, «Россия Федерациясендэ стратегик планлаштыру турында "
2014 елныц 28 июнендэге 172-ФЗ номерлы Федераль законда каралган
узенчэлеклэрне исэпкэ алып, ачык тыцлауларга чыгарыла.
11 статья. Муниципаль берэмлекне узгэртеп кору турындагы мэсьэлэне гавами
тыцлауларда карау узенчэлеклэре
1. Муниципаль берэмлекне узгэртеп кору турындагы мэсьэлэ буенча гавами
тыцлаулар, курсэтелгэн Федераль законныц 13 статьясындагы 5 олешеннэн тыш,
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында " 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 13
статьясында каралган очракларда уздырыла.
2. Муниципаль берэмлекне узгэртеп кору турындагы мэсьэлэ буенча ачык
тыцлаулар уткэру буенча вэкалэтле орган булып оештыру комитеты тора.

12
статья. Муниципаль берэмлеклэрнец территориаль планлаштыру
документлары проектлары буенча ижтимагый фикер алышуларда, мэсьэлэлэрне
гавами тыцлауларда карау узенчэлеклэре
1. Генераль планнар проектларына, жирдэн файдалану Ьэм тозелеш кагыйдэлэре
проектларына, территорияне планлаштыру проектларына, территорияне межалау
проектларына, территориялэрне тезеклэндеру кагыйдэлэре проектларына,
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курсэтелгэн расланган документларньщ берсенэ узгэрешлэр кертуне куздэ тота
торган проектларга, жир кишэрлеген яки капиталь тезелеш объектын шартлы
рехсэт ителгэн файдалануга рехсэт биру турында карар проектларына, рехсэт
ителгэн тезелешнец чик параметрларыннан кире кагуга рехсэт биру турында
карар проектларына кагылышлы мэсьэлэлэр, шулай ук Россия Федерациясе
ШэЬэр тозелеше кодексы белэн билгелэнгэн нигезлэмэлэрне исэпкэ алып,
жэмэгать фикер алышуларга чыгарылырга мемкин.
2. Жирлеклэрнен генераль планнары проектлары буенча жэмэгать фикер
алышуларын, гавами тыцлаулар оештыру Ьэм уткэру узенчэлеклэре Россия
Федерациясе ШэЬэр тозелеше кодексыньщ 28 статьясында китерелгэн.
3. Генераль план проекты буенча Ьэм жирлеклэрнен; генераль планнарына
узгэрешлэр кертуне куздэ тоткан проектлар буенча ижтимагый фикер алышулар
яисэ гавами тыцлаулар мэжбури рэвештэ уткэрелэ)
4. Ижтимагый фикер алышуларда катнашучыларны яки гавами тыцлауларда
катнашучыларны жэмэгать фикер алышуларында яки гавами тыцлауларда
катнашу ечен тигез мемкинлеклэр белэн тээмин иту максатларында жэмэгать
фикер алышуларын яки гавами тыцлауларда жирлек территориясе бер олешкэ
буленергэ момкин.
5. Жирлек халкына жэмэгать фикер алышуы нэтижэлэре турында бэялэмэ
бастырган кенгэ кадэр аларны уткэру турында хэбэр иткэн вакыттан алып
Жэмэгать тыцлаулары яисэ жэмэгать тыцлаулары уткэру вакыты яки гавами
тыцлаулар Жирле узидарэнец Уставы Ьэм (яки) норматив хокукый акты белэн
билгелэнэ Ьэм ул кимендэ бер ай Ьэм оч айдан артык була алмый.
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Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районы Аксар авыл
жирлегендэ гавами тьщлаулар оештыру
Ьэм уткэру тэртибе турында Нигезлэмэгэ
1 нче кушымта

ж;эмегАть тыцлауларын билгелэу турында
ГАРИЗА
Инициативалы теркем саны ______ кеше, исемлек бирелэ, Халык инициативасы
буенча билгелэргэ тэкъдим итэ__________Татарстан Республикасы Зэй муниципаль
районы
Халык тыцлаулары уткэру кирэклеген
нигезлэу:_________________________

Кушымта (чынлыкта курсэтелэ торган документлар):
1) муниципаль хокукый акт проекты (кертелгэн очракта);
2) ацлатма язуы;
3) финанс-икътисадый нигезлэу (муниципаль хокукый акт кертелгэн очракта, аны
гамэлгэ ашыру естэмэ матди Ьэм башка чыгымнар талэп итэ);
4) гражданнарныц инициатив теркеме Исемлеге;
5) оештыру турында Карар кабул ителгэн ж;ыелыш беркетмэсе
гражданнарныц инициативалы теркеме;
6) озату хаты.
Гражданнарныц инициативалы теркеменец
вэкалэтле вэкиле______________ ______________
(имза)
(Ф.И.О.)
Гражданнарныц инициатив теркеме
секретаре____________ ______________
(имза)
(Ф.И.О.)

Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районы Аксар авыл
жирлегендэ гавами тыцлаулар оештыру
Ьэм уткэру тэртибе турында Нигезлэмэгэ
2 нче кушымта

ИНИЦИАТИВ T0PKEM ЭГЪЗАЛАРЫ
ИСЕМЛЕГЕ
№ Фамилиясе, исеме,
п/п атасыньщ исеме Ьэм
тугаи елы (18 яшьтэтуган кене Ьэм ае)

Тору урыны
адресы

Гражданнарныц инициативалы торкеменец
вэкалэтле вэкиле
(имза)
(Ф.И.О.)

Паспорт
Шэхси имза
мэгълуматлары
сериясе, шэхесне
раслаучы документ
номеры, кем Ьэм
кайчан бирелгэн)

g|2b${

Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районы Аксар авыл
жирлегендэ гавами тьщлаулар оештыру
Иэм уткэру тэртибе турында Нигезлэмэгэ
3 нче кушымта

ХАЛЫК ТЫЦЛАУЛАРЫ
КУЛТАМГАСЫ
Copay буенча:
«
________ »

инициативасы
буенча
халык
тыцлаулары
уткэруне
_____ Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Зэй

Без,
Халык
хуплыйбыз___
шэйэре
соравы буенча:
«

»

№ Фамилиясе,
п/п исеме,
атасыныц
исеме

Шэхси имза
Туган елы 18 Яшэу урыны Серия Ьэм
паспорт номеры
яшьтэ (встэмэ адресы
яки документ,
рэвештэ туган
граждан
коне Ьэм ае)
паспорты
алыштыручы

Таныклык кэгазе:

(граждан паспортын яки паспортын алыштыручы документный фамилиясе, исеме,
атасыныц исеме, сериясе, номеры йэм датасы, аныц органын биргэн затныц яшэу
урыны адресы, имзасын жыйган затныц исеме Ьэм аны керту датасы
курсэтелгэн).Гражданнарныц инициативалы теркеменец
вэкалэтле вэкиле
(имза)
(Ф.И.О.)
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Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районы Аксар авыл
жирлегендэ гавами тьщлаулар оештыру
Ьзм уткэру тэртибе турында Нигезлэмэгэ
4 нче кушымта

ХАЛЫК ТЫЦЛАУЛАРЫНЫН, ЯЗЫЛУ БИТЛЭРЕН ТИКШЕРУ
БЕРКЕТМЭСЕ
Copay буенча:
«___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ »

Советка тэкъдим ителгэн кешелэр саны___________Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районы жэмэгать тыцлаулары уткэру инициативасын хуплаган
гражданнар___________________________________________________________.
Сайлаучылар имзалары тикшерелде___________, шуларныц :
нэтиж;эсез дип танылды________________тубэндэге сэбэплэр буенча:

Гамэлдэ булмаган имзалар саны - ______________________________ .
Советка чынлыкта тэкъдим ителгэн имзаларныц гомуми саны тэшкил итэ

Эшче теркем житэкчесе________________
___________
(имза)
(Ф.И.О.)
Эшче теркем эгъзалары_____________________ _______________
(имза)
(Ф.И.О.)
(имза)

(Ф.И.О.)

(дата, вакыт)
Вэкалэтле вэкил
гражданнарныц инициативалы теркеме______________
(имза)
гражданнарныц инициативалы
теркеме сэркатибы__________
(имза)

(Ф.И.О.)

_________
(Ф.И.О.)

Татарстан Республикасы 3oi
муниципаль районы Аксар авьи
жирлегендэ гавами тыцлаулар оештыр]
йэм уткэру тэртибе турында Нигезлэмэг:
5 нче кушымтс

ХАЛЫК ТЫЦЛАУЛАРЫ
БЕРКЕТМЭСЕ
«

»

20

ел.

№
шэЬэре

Инициативасы буенча ачык тыцлаулар:
билгелэнгэн
(муниципаль хокукый акт)
№

(муниципаль хокукый актныц исеме)

басылып чыккан (халыкка игълан ителгэн)):____________________
уткэрелгэн
адресы
буенча:_____________________
(уздыру датасы

Оештыру
комитеты:____________________________________________________
Катнаштылар:________________________________________________
Рэислек итуче:________________________________________________
Сэркатиб:____________________________________________________
Экспертлар:__________________________________________________
Халык тыцлауларында катнашучылар: (теркэлгэн катнашучылар саны)
Халык тыцлауларында чыгыш ясаучы
катнашучылар:___________________
(Ф.И.О.)

Тыцладылар:
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1.
(Ф.И.О.)

2-

_

(Ф.И.О.)
3.

(Ф.И.О.)

Телдэн Ьэм язма формада кертелгэн рекомендация Ьэм тэкъдимнэр
саны_____________________, шул исэптэн:
№
п/п

Рекомендация Ьэм тэкъдимнэр

Г ариза бируче

Ачык тыцлаулар рэислек итуче_____________________________________
(имза)

(Ф.И.О)

Ж^эмэгать тыцлаулары секретаре
(имза)

(Ф.И.О)

/ы

//z/ZZ-

Татарстан Республикасы Зэй
муниципаль районы Аксар авыл
<r,!s *
эдфлегендэ гавами тыцлаулар оештыру
йэм уткэру тэртибе турында Нигезлэмэгэ
6 нчы кушымта

НЭТРЩЭ
АЧЫК ТЫЦЛАУЛАР НЭТИЯ^ЭЛЭРЕ ТУРЫНДА
«___» _________20__ ел.

___________шэЬэре

Инициативасы буенча ачык тыцлаулар:_____________________________________
билгелэнгэн
(муниципаль

хокукый

акт)

№

(муниципаль хокукый актныц исеме)

басылып чыккан (халыкка игълан ителгэн)):______________________
уткэрелгэн
адресы буенча:_______________________________________________
(уздыру датасы)

Халык тыцлаулары ечен чыгарыла торган мэсьэлэ
(сораулар)____________________________
Халык тыцлаулары уткэру инициаторы____________________________________
Ачык тыцлаулар уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны___________________________
Ачык тыцлаулар уздырган оештыру комитеты________________________________
Ачык тыцлауларда катнашучылар, шул исэптэн чыгыш ясау хокукына ия булучылар
турында мэгълумат_____________________________________ ______________
Жирле эЬэмияттэге мэсьэлэне (мэсьэлэлэрне) хэл иту буенча халык алдында тыцлаулар
ечен чыгарылган тэкъдимнэр Ьэм рекомендациялэрнец бердэм исемлеге: ___________
Фикер алышуга чыгарылган Экспертларныц Иэм
Тэкъдимнэр
Искэрмэ
мэсьэлэлэр
катнашучылар ныц
кертелде)
тэкъдимнэре
якланды)
№
№ тэкъдимнэрнец
сорауныц
Ф.И.О.
п/п
формулировкасы яки п/п тексты
катнашучы экспер'
проектныц исеме
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Жирле

эЬэмияттэге

мэсьэлэне

хэл

итунец

йомгаклау

Халык тыцлауларында катнашучыларныц тавыш биру нэтиж;элэре:

риза
каршы
тыелып калучылар
Оештыру комитеты рэисе
Оештыру комитеты секретаре

(кеше)
(кеше)
(кеше)

варианты:

