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Нигезлэмэ

экологик экспертиза уткэрелуе_ куздэ тотылган хужалык Ьэм башка 
эшчэнлек турында жэмэгать тыцлаулары формасындагы ижтимагый фикер 
алышуларны оештыру Ьэм уткэру тэртибе турында

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1. Элеге нигезлэмэ 2003 елныц 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 131-03 номерлы

сдераль закон, Ютазы районы муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, 
экологик экспертизага (алга таба -  тэртип) куздэ тотылган хужалык Ьэм 

башка эшчэнлек турында жэмэгать тыцлаулары формасындагы ижтимагый 
фикер алышуларны оештыру Ьэм уткэру тэртибен билгели.

2. Ж;эмэгать (ижтимагый) тыцлаулары рэвешендэ карала торган хужалык 
Ьэм башка эшчэнлек турында фикер алышулар (алга таба -  ижтимагый 

! ыцлаулар) Ьэркемнец уцайлы эйлэнэ-тирэ мохиткэ конституциячел 
хокукларын Ьэм аныц торышы турында дерес мэгълумат алуга, шулай ук 
гражданнарныц уцайлы эйлэнэ-тирэ мохиткэ хокукларына кагылышлы
карарларын кабул итудэ катнашуы максатларында, закончалык нигезендэ
уткэрелэ.

3. Ижтимагый тыцлауларга 1995 елныц 23 ноябрендэге «Экологик 
экспертиза турында"гы №174-ФЗ Федераль закон нигезендэ, ижтимагый 
фикер алышуларныц инициаторы ижтимагый тыцлаулар рэвешендэ 
ижтимагый фикер алышуларны уткэру формасы турында карар кабул иткэн 
очракта, ДЭУЛ9ТИ экологик экспертиза объектлары чыгарыла.

2. !Ж^эмэгать тыцлаулары уткэру турында карар



4. Жэмэгать тыцлауларын уткэру турындагы карар Ютазы муниципаль 
районы Башкарма комитеты житэкчесе тарафыннан кабул ителэ.

5. Ижтимагый тыцлаулар уткэру турында карарда курсэтелэ:

- жэмэгать тыцлаулары темасы;

- ижтимагый тыцлаулар уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны.

6. Экология экспертизасы уткэру ниятлэнгэн хужалык эшчэнлеге Ьэм 
башка эшчэнлек турында жэмэгать тыцлаулары рэвешендэ ижтимагый фикер 

алышуларны аны уткэру комиссиясе (алга таба — жэмэгать тыцлаулары 
уткэру комиссиясе) оештыра Ьэм угкэрэ.

Ижтимагый тыцлаулар уткэру буенча комиссия составы h»M аныц 

эшчэнлеге тэртибе Башкарма комитет житэкчесе тарафыннан раслана.

7. Жэмэгать тыцлауларын оештыру Ьэм уткэру белэн бэйле 
чыгымнарны ижтимагый тыцлаулар инициаторы кутэрэ.

8. Жэмэгать тыцлауларын уткэру комиссиясе ижтимагый тыцлауларны 
уткэру кененэ кадэр 30 кон кала массакулэм мэгълумат чараларында аны 
уткэру турында хэбэр бастыруны тээмин итэ.

9. Ютазы районы муниципаль берэмлеге халкына жэмэгать 
тыцлаулары уткэру вакыты Ьэм урыны турында хэбэр Ьэм жэмэгать 
тыцлаулары нэтижэлэре турында бэялэмэ басылып чыккан кен арасы бер 
айдан артык булырга тиеш тугел.

10. Ижтимагый тыцлаулар уткэру турында хэбэр формасы уз эченэ 
тубэндэгелэрне алырга тиеш:

- жэмэгать тыцлаулары темасын;

- жэмэгать тыцлауларын уткэру датасын, вакытын, урынын;

- ниятлэнгэн эшчэнлекнец исеме, максатын Ьэм урнашкан урынын;

- инициатор (заказчы яки аныц вэкиленец) исеме Ьэм адресы;

- ижтимагый тыцлаулар уткэрунец якынча сроклары;

- жэмэгать тыцлауларын оештыру очен жаваплы орган;

- замечаниелэрне Ьэм тэкьдимнэрне кабул иту тэртибе Ьэм сроклары;



та пышу вакыты h” ! ” '"  ' * *  Э™ е«  матеРи“ ™ры белэн

- башка мэгълумат.

тУбан д ^ “  ТЫНЛаУЛаРЫ ™  буеНЧа —

1) жэмэгать тыцлауларын эзерлэу Ьэм уткэру буенча эш планын тезу;

2) жэмэгать тывдауларывда катнашучылар тарафыннан тзкьл™  
ителгэн материалларга анализ уткэру; тэкъдим

дибэру; н рэсми мерэдэгатьлэр

Ч11, „ 5) и* ™ магый тынлауларда катнашучы затларньщ исемлеген тезу 
чаг.нрылган затлар составын да кертеп; ™леген тезу,

6) докладчыларны билгелэу; 

бнлгелэу; Tb,IW~ a ™  - а у  тэртнбен Ьэм эзлеклелеген

8) жэмэгать тынлаулары беркетмэсен алып бару;

9) жэмэгать тынлаулары нэтнжэлэре буенча бэялэмэ чыгару;

10) элеге тартипкэ ярашлы, башка сораулар.

3. Жэмэгать тынлаулары инициаторлары

экологнк эксперта г з Т о б ъ е З Ыпь!>1п п ^ Г ИаТОРЛарЫ 6УЛЫП дэ?лэ™  

гълумат белэн тээ^ин нтэлэрЫ УТКЭруне оеш тыру-техник Ьэм
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бг г Нкб=

тыцлаулары тэмамланганчы 2

мэ

исэ



атнадан да соцга калмыйча, 30 кен эчендэ курсэтмэлэр белэн 
таныштыру Ьэм тапшыру ечен, тэкъдим итуне тээмин итэлэр.

14. Жэмэгать тьщлауларын билгелэу  турында карар кабул 
иту ечен инициаторлар Башкарма комитетка дэулэт экология 
экспертизасы узарга тиешле хужалык яки башка тор эшчэнлек 
терен курсэтеп, ниятлэнгэн хужалык Ьэм башка эшчэнлек 
ту тын да жэмэгать тыцлаулары уткэру турындагы утенечнамэне уз 
эчснэ алырга тиешле гариза юллый.

Гаризага теркэлэ:
- дэулэти экологик экспертиза объектлары проектлары 

тупында мэгълумат;
- алдан билгелэнгэн  урын, жэмэгать тьщлауларын уткэру 

вакыты Ьэм датасы турында тэкъдимнэр.

4. Жэмэгать тьщ лауларын эзерлэу

4.Башкарма комитет жэмэгать тыцлаулары инициаторы 
тафыннан жэмэгать тыцлаулары уткэру турында гариза

бнрелгэн коннэн алып ундурт кон эчендэ тапшырылган 
документларны карый Ьэм Башкарма комитетныц жэмэгать 
тк ц л аул ары билгелэу  турындагы карары проектын эзерли.

5. Ж>мэгать тьщ лауларында катнаш учыларны теркэу

16.Жэмэгать тыцлаулары башланыр алдыннан жэмэгать 
тьщлауларында катнашучылар теркэлу узарга тиеш. Жэмэгать 
тьщлауларында катнашучыларны теркэуне жэмэгать тыцлаулары 
уткэру буенча комиссия башкара.

Жэмэгать тьщ лауларында катнаш учыларны теркэу 
v ;эгать ты ц ла ула р ы  баш ланырга бер сэгать кала башлана.

17. Теркэлгэндэ, жэмэгать тьщлауларында катнашучылар- 
(; > затлар Ютазы районы муниципаль берэмлеге 
теориториясендэ яшэу урыны буенча теркэлеп шэхесне раслаучы 
документ курсэтэлэр. Теркэлгэндэ юридик затлар вэкиллэре 
г I дик затныц дэулэт теркэве турында таныклыгын, вэкил

алэтлэрен раслаучы документлар, аларныц шэхесен раслаучы 
документлар тапшыралар.

18. Жэмэгать тьщлауларында 18 яшькэ житкэн физик затлар
юридик затлар, шулай ук жэмэгать тьщлауларында

г чашучылар сыйфатында элеге Тэртипнец 16, 17 пунктлары 
■зендэ теркэлгэн ижтимагый берлэш мэлэр катнаша, шул

исэптэн:



- инициатор, заказчы, инвестор, проект документларын, 
эйлэнэ-тирэ мохиткэ йогынты ясый алган ниятлэнгэн эшчэнлекне 
н гезлэу материалларын Ьэм дэулэти экологик экспертиза узарга 
т шле башка документлар эшлэуче;

- дэулэт хакимияте органнары Ьэм жирле узидарэ органнары;
- куздэ тотылган хужалык Ьэм башка эшчэнлекнец экологик, 

с( шаль Иэм икътисадый нэтижэлэре белэн кызыксыну белдергэн 
ж мэгатьчелек: яки Ютазы районы муниципаль берэмлеге

оиториясендэ яшэу урыны яки булу  урыны буенча теркэлгэн 
гражданнары, шулай ук жэмэгать фикер алышуларын уткэру 

ко снэ эшкэ сэлэтле булган Ютазы районы муниципаль берэмлеге 
бе. зн чиктэш территориядэ яшэуче гражданнар.

19. Жэмэгать тьщлауларында катнашучыларны теркэу 
жэмэгать тьщлауларында катнашучыларныц исемлеген исэпкэ 
алып гамэлгэ ашырыла.

20. Теркэлудэн баш тарту, эгэр зат элеге тэртипнец 18 
г j  ктында каралган документларны теркэгэндэ тапшырмаган 
Су а, яисэ элеге тэртип нигезендэ жэмэгать тьщлауларында 
катнашмаса рохсэт ителэ.

21 .Теркэлу узмаган затлар жэмэгать тыцлауларына кертелми.

6. Ж ом эгать тыцлаулары  уткэру

22. Жэмэгать тыцлаулары уткэру буенча комиссия рэисе 
ж мэгать тыцлаулары ача, жэмэгать тыцлаулары темасын, 
жэмэгать тыцлауларына чыгарыла торган сораулар исемлеген,

огать гыцлауларында чыгыш ясау тэртибе Ьэм эзлеклелеге 
б нча комиссия тэкъдимнэрен игълан итэ, жэмэгать 
ты ;ауларыныц докладчысын игълан итэ, жэмэгать тыцлаулары 
секретарей тэкъдим итэ.

23. ) лмэгать тыцлаулары сэркатибе жэмэгать тыцлаулары
Г ркетмэсен алып бара.

К олю гаг ь тыцлаулары  беркетмэсендэ жэмэгать 
чаулапын уткэру датасы Ьэм урыны, жэмэгать 

ть л аул а оында катнаш учыларныц саны, рэнснец, рэнс 
л аоасарыныц, сэркатнбенец Ьэм комиссиянец башка  
01 1 а л а р I 1ыц фамнлиялэре, исемнэре Ьэм аталарыныц  

'норе, аларныц докладыныц кыскача эчтэлеге яки 
гышлпры, тавыш биру нэтижэлэре Ьэм кабул ителгэн 

] 1 рлар, Пашка хэллэр чагылдырыла.

/1\эмэ !ть тыцлаулары беркетмэсенэ жэмэгать тыцлаулары уткэру
icciiiicc секретаре Ьэм рэисе кул куя.



24. Жэмэгать тыцлауларын чират тэртибендэ уткэру комиссиясе рэисе 
докладчыга, жэмэгать тыцлауларында катнашучыларга чыгыш ясау

х укына ия булган Ьэм чакырылган затларга чыгыш ясау очен суз бирэ.

25. hop чыгыштан соц жэмэгать тыцлауларында катнашучыларныц 
h гайсы докладчыга сорау бирергэ хокуклы.

26. Жомогать тыцлауларын уткэру комиссиясе рэисе чыгыш ясарга 
учелэр с: :'ына карап, жэмэгать тыцлауларында катнашучыларныц телэсэ

к: сы чыгышы вакытын чиклэргэ хокуклы.

^эмэгать тыцлауларын уткэру комиссиясе рэисе жэмэгать 
т лпуларыпда тэнэфес игълан итэргэ хокуклы.

_ -. Фи р алышуларны оештыру очен чыгышлардан соц ижтимагый 
1 щлаулар у сэру комиссиясе рэисе фикер алышу уткэрелэ торган мэсьэлэ 
турында игълан итэ Ьэм чыгыш ясау хокукына ия булган жэмэгать 

лауларыныц калган катнашучыларына уз тэкъдимнэрен дэлиллэу очен
с бирэ.

1>арльп чакырылган затлар да ижтимагый тыцлаулар уткэру 
буенча комиссия рэисе рвхсэте белэн генэ чыгыш ясыйлар.

28. Чыгыш ясау хокукына ия жэмэгать тыцлауларында 
к ui аучын: л I i чыгышы тэмамланганнан соц яисэ чыгыш ясау очен бирелгэн 
г гг узганпан соц, жэмэгать тыцлауларын уткэру комиссиясе рэисе 
] жтимагый щлауларында катнашучыларга чыгыш ясаучыныц позициясе 
Ьэм (яки) аргументларына сораулар очен естэмэ вакыт бирэ. Сорауларга 

жавап биру вакыты ижтимагый тыцлауларда катнашучыныц теп чыгышыныц 
в лытыннан да артып китэ алмый.

29. ораулар язмача да, телдэн дэ бирелергэ мемкин.

Язма рэвештэ бирелгэн сораулар жэмэгать тыцлаулары уткэру 

С еича Комиссия рэисенэ тапшырыла Иэм телдэн бирелгэн сорауларга 
; и . л а р д а  соц игълан ителэ.

-■О- эмэгать тыцлауларында катнашучылар жэмэгать тыцлаулары 
уткэру 6yei а комиссиягэ узлэренец тэкъдимнэрен Ьэм искэрмэлэрен 
жэмэгать тынлаулары беркетмэсенэ керту очен тэкъдим итэргэ хокуклы.



31. ' ггыш хокукы булган жэмэгать тьщлауларында катнашучы уз 
|с; '.димнэр тэн баш тартырга Ьэм (яки) жэмэгать тьщлауларыныц башка 

1 11 иiyчылары курсэткэн тэкъдимнэргэ кушылырга хокуклы. Ижтимагый 
т. лауларда катнашучыларныц карала торган мэсьэлэ буенча аларныц 
i: циясен узгэрту турындагы карарлары жэмэгать тыцлаулары 
бс кетмосендо чагылдырыла.

Катнашучыларныц Ьэр мэсьэлэ буенча чыгышы тыцланганнан соц, 
'ссия рои се жэмэгать тьщлауларыныц Ьэр мэсьэлэсе буенча аларныц 

no 11 циясен узгэрту мемкинлеге турындагы сорау белэн аларга мерэжэгать
ИТ.".

j 2 . Аомэгать тыцлаулары темасыныц барлык мэсьэлэлэре буенча 
Ф1, еР алышулар тэмамланганнан соц, жэмэгать тьщлауларын уткэру 
] сспясе рэисе жэмэгать тыцлаулары темасыныц барлык мэсьэлэлэрен 

. imam ргэннэн соц, йомгаклау документында калган тэкъдимнэрне 
а .клау очен сузне сэркатипкэ бирэ.

j j . шэгать тыцлаулары, ижтимагый тыцлауларда катнашучылар
1 алы  ̂ ш проектныц асылын тикшереп беткэннэн соц, тогэллэнгэн

б ,;ып санал;,.

7. Ижтимагый тыцлаулар нэтижэлэре

34. дтимагый тыцлауларны уткэру нэтижэлэре буенча беркетмэ
Т> \ЧЭ.

35. : ктимагый тыцлаулар беркетмэсендэ тубэндэгелэр булырга
т. л :

- кергэн тэкъдимнэрнец гомуми саны;

- ко: 1ссия тарафыннан кире кагылган сораулар саны;

- жэмэгать тьщлауларында чыгарылган, эмма кабул ителмэгэн
м -ьэлэлэр;

- ж? мэгать тьщлауларында кабул ителгэн сораулар.

Жэмэгать тьщлауларын уткэру беркетмэсе, эйлэиэ-тирэ 
чткэ Т.эсир итэ торган хужалык Ьэм башка эшчэнлекнец 

ь ынтыс! л бэялэу буенча материаллариыц ахыргы вариантына
кушымта с лифатында керэ.



36. Башкарма комитет оч кенлек срокта комиссия рэисе тарафыннан 
р ланганнаи соц жэмэгать тыцлаулары беркетмэлэре беркетмэсен жэмэгать 
ты! i, л аул ары уткэру инициаторына жибэрэ.

3 7. у!\эмэгать оешмаларыннан Ьэм гражданнардан ниятлэнгэн 
ху" :алык Ьэм башка тор эшчэнлекне гамэлгэ ашыру турында карар кабул 
и лгэнче язма замечаниелэр Ьэм тэкъдимнэр кабул иту, элеге тэкъдимнэрне 
э лнэ-тирэ мохиткэ йогынтыны бэялэу материалларына кушымталарда 
д ументла гыру жэмэгать тыцлаулары (заказчы) инициаторы тарафыннан 
>г [эгатьче. с к фикер алышуы тэмамланганнан соц 30 кон эчендэ тээмин
1Г! ОЛЭ.



Кушымта №2 

Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы Башкарма комитеты

карарына 

__” _________ _2 0 19 ел №

I Ьктимпгый тыцлаулар формасында жэмэгать фикер алышулары 

уздыру буенча комиссия составы

Самонина С.П. Комиссия рэисе, Башкарма комитет м^итэкчесе

Ш эрипов Р.Э. Комиссия рэисе урынбасары, Башкарма комитет 
ж,итэкчесенец инфраструктура усеше буенча 
урынбасары

Гыйлаж,ева И.М. Комиссия рэисе, Башкарма комитетныц архитектура ьэм 
шэьэр тезелеше булеге начальнигы

1 --------------------- ------------------ .----- --

Комиссия

эгьзалары:
М0СТЭКЫИЛ/10В Х.С. 1атарстан Республикасы Экология ьэмтабигать 

байлыклары министрлыгыныц Ык буе территориаль 
идарэсе начальнигы (килешу буенча)

{ Рэкыйпов P.P. >Цир ьэм мелкэти монэсэбэтлэр палатасы рэисе

Захаров А.И. Башкарма комитетныц инфраструктураны устеру булеге 
начальнигы


