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2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ Федераль законга ярашлы,  
1995 елның 23 ноябрендәге «Экологик экспертиза турында» 174-ФЗ Федераль 
закон һәм Татарстан Республикасы «Зеленодольск муниципаль районы» 
муниципаль берәмлеге Уставы белән Зеленодольск муниципаль районы Советы 
карар итте: 

 
1. 2018 елның 29 октябрендә  Зеленодольск муниципаль районының 337нче 

карары белән расланган  «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы» муниципаль берәмлегендә гавами тыңлаулар (җәмәгать фикер 
алышулары) оештыруның һәм уздыруның тәртибе турында Нигезләмәгә (алга 
таба - Нигезләмә) түбәндәге үзгәрешләрне һәм өстәмәләрне кертергә: 

1.1) Нигезләмәне түбәндәге эчтәлектәге 3.1нче маддә белән 
тулыландырырга: 

"3.1.нче маддә Иҗтимагый фикер алышуларга чыгарыла торган сораулар 
1. Иҗтимагый фикер алышулар район территориясендә әйләнә-тирә 

мохиткә күздә тотылган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең йогынтысын бәяләү 
буенча үткәрелә. 

2. Җәмәгать фикер алышуларын үткәрү тәртибе әлеге Нигезләмә белән 
җайга салына.»; 

1.2) Нигезләмәне түбәндәге эчтәлектәге 5нче бүлек белән тулыландырырга: 
 

5нче БҮЛЕК. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ТИРӘЛЕК 
ЭШЧӘНЛЕГЕНӘ НТИЯТЛӘНГӘН  ТӘЭСИР ИТҮНЕ БӘЯЛӘҮ ТУРЫНДА 

ҖӘМӘГАТЬ ФИКЕР АЛЫШУЛАРЫ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 
  

15нче маддә. Җәмәгать фикер алышуларын уздыруга әзерлек 

Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы Советының 2018 
елның 29 октябрендәге «Татарстан 
Республикасы «Зеленодольск 
муниципаль районы» муниципаль 
берәмлегендә гавами тыңлаулар 
(җәмәгать фикер алышуларын) оештыру 
һәм үткәрү тәртибе турында 
Нигезләмәне раслау хакында " 337 
номерлы карарына үзгәрешләр һәм 
өстәмәләр кертү турында» 
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1. Җәмәгать тикшерүләре җәмәгатьчелеккә экологик экспертиза объекты 
булып саналган хуҗалык һәм башка эшчәнлек һәм аның әйләнә-тирәлеккә 
ихтимал йогынтысы турында хәбәр итү максатларында, йогынтыны бәяләү 
процессында җәмәгать өстенлекләрен ачыклау һәм аларны исәпкә алу 
максатында үткәрелә. 

2. Бу Нигезләмәдә түбәндәге төп төшенчәләр кулланыла: 
Ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлек – әйләнә-тирә табигый 

тирәлеккә тәэсир итәргә сәләтле һәм экологик экспертиза объекты булган 
эшчәнлек. 

Әйләнә тирәлеккә ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлек тәэсирен 
бәяләү – мөмкин булган начар тәэсир итүләрне билгеләү юлы белән ниятләнгән 
хуҗалык һәи башка эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында экологиягә юнәлтелгән 
идарәчел карар чыгаруга этәргән, экологик нәтиҗәләрне бәяләү, җәмәгать 
фикерен исәпкә алу, тәэсирне киметү һәм юкка чыгару чараларын эшләү 

процессы. 
Җәмәгать фикер алышулары – җәмәгатьчелек фикерен ачыклау 

максатыннан һәм тәэсирне бәяләү барышында әйләнә-тирәгә тәэсир итәргә 
мөмкин булган ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлек турында 
җәмәгатьчелеккә хәбәр итүгә юнәлтелгән әлеге Нигезләмә һәм башка норматив 
документлар белән ярашлы тәэсирне бәяләү кысасында үткәрелгән чаралар 
комплексы. 

Җәмәгатьчелек – ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең  экологик, 
социаль һәм икътисади нәтиҗәләренә турыдан-туры яисә читтән кагылган физик 
һәм юридик затлар мәнфәгатьләре. 

Заказчы – экологик экспертизага билгеләнгән эшчәнлек буенча  
документацияне күрсәткән һәм эшчәнлекнең әлеге төренә тәкъдим ителгән 
норматив таләпләр белән ярашлы ниятләнгән эшчәнлек буенча документация 
әзерләүгә җавап биргән юридик һәм физик зат. 

Әйләнә-тирәгә ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлек тәэсирен 
бәяләү буенча материаллар – экологик экспертизага бирелә торган 
документациянең өлеше булган һәм тирәлеккә ниятләнгән эшчәнлектән тәэсирне 
бәяләүне үткәргәндә әзерләнгән  документация комплекты. 

3. Фикер алу тәэсирен бәяләү буенча инициатор булып тора: 
- заказчы-әлеге эшчәнлек төренә карата куела торган норматив таләпләр 

нигезендә күздә тотылган эшчәнлек буенча документлар әзерләү өчен җаваплы 
юридик яки физик зат (гражданнар төркеме); 

- әйләнә - тирә мохиткә йогынты ясауны бәяләү эшләрен башкаручы-
әйләнә-тирәлеккә йогынты ясауны бәяләүне гамәлгә ашыручы юридик яки физик 
зат (заказчы яки физик (юридик), аңа заказ бирүче әйләнә-тирә мохиткә йогынты 
ясауны бәяләү эшләрен үткәрү хокукын биргән); 

-Устав нигезендә әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә (социаль-мәдәни 

традицияләрне, тарихи һәйкәлләрне һәм башка һәйкәлләрне саклау) һәм 
эшчәнлек алып баручы теләсә кайсы иҗтимагый берләшмә (оешма) һәм 
эшчәнлекнең райондагы территориаль өлкәсе. 

4. Әйләнә-тирәлеккә ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең 
йогынтысын бәяләү буенча материаллар әзерләгәндә җәмәгатьчелекнең 
катнашуы гамәлгә ашырылырга мөмкин: 

- беренче мәгълүмат тапшыру этабында; 
- әйләнә-тирәлеккә ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең 

йогынтысын бәяләү һәм нигезләү документларын әзерләү этабында. 
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5. Территориядә ниятләнгән хуҗалык һәм башка төр эшчәнлекнең әйләнә - 

тирәлеккә йогынтысын бәяләү буенча иҗтимагый фикер алышу предметы булып 
дәүләт экология экспертизасы объектының (алга таба-Документлар) чираттагы 
документлары тора: 

- ниятләнгән эшчәнлекнең гомуми тасвирламасын үз эченә алган 
дәлилләүче документлар; аны гамәлгә ашыру максатлары; мөмкин булган 
альтернативалар; аны гамәлгә ашыру шартлары тасвирламасы; гамәлдәге 
норматив документлар белән каралган башка мәгълүмат; 

- күздә тотылган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең әйләнә - тирә мохиткә 
йогынтысын алдан бәяләү нәтиҗәләре; 

- әйләнә-тирә мохиткә күздә тотылган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең 
йогынтысын бәяләүне үткәрүгә техник бирем; 

- Дәүләти экологик экспертиза объектларына куела торган таләпләргә 
законнарда билгеләнгән таләпләргә туры килә торган әйләнә-тирә мохиткә күздә 
тотылган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең йогынтысын бәяләү буенча 

материалларның якынча варианты. 
6. Җәмәгать фикер алышулары түбәндәге формада үткәрелә: 
- җәмәгать тыңлаулары; 
- сораштыру; 
- гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда җирле референдум. 

 
 16нчы маддә. Җәмәгать фикер алышуын  оештыру һәм үткәрү 
 
1. Фикер алышуның инициаторы-район башлыгы (алга таба - оештыручы) 

адресына ниятләнгән эшчәнлекнең гомуми тасвирламасы булган документлар 
кушымтасы белән фикер алышу үткәрү турында язма рәвештә гариза, фикер 
алышу объектының кыскача тасвирламасы, җәмәгать фикер алышуларын үткәрү 
даталары, вакыты һәм урыны, шулай ук җәмәгать фикер алышуларын үткәрү 
буенча эшче төркемгә (алга таба - эшче төркем) кертү өчен инициатордан 
вәкилләр исемлеге җибәрелә. 

2. Әгәр дә инициатор заказчы булса, гаризага әлеге Нигезләмәнең 15нче 
маддәсендәге 4нче пунктта бирелгән документлар беркетелә. 

3. Оештыручы: 
- гаризаны карый һәм заказчы тәкъдим иткән документлар составының 

документ теркәлгәннән соң 5 эш көне эчендә Россия Федерациясе законнары 
таләпләренә туры килүен тикшерүне гамәлгә ашыра; 

- җәмәгать фикер алышулары оештырылган очракта, инициатор белән 
берлектә үткәрү датасын һәм вакытын билгели; 

- бина бирүне оештыра һәм җәмәгать фикер алышулары барышында аудио-
һәм видеоаппаратура материаллар язу һәм күрсәтү, заказчы биргән кирәкле 
мәгълүмат материалларын күрсәтүне тәэмин итә; 

- җәмәгать  фикер алышуын үткәрү турында карар әзерли; 
- фикер алышу өчен чыгарыла торган мәсьәләләр буенча махсус 

белемнәре булган (алга таба - экспертлар) затлар исемлеген билгели; җәмәгать  
фикер алышуларга кадәр аларга чакыру һәм тәкъдимнәр бирү үтенече белән 
мөрәҗәгать җибәрә; 

- җәмәгатьчелек вәкилләренең документларга үтемлелеген тәэмин итә; 
- хәбәрнамә басылып чыккан вакыттан алып 30 календарь көн эчендә 

җәмәгатьчелек вәкилләреннән килгән искәрмәләрне һәм тәкъдимнәрне кабул 
итүне һәм документлауны, заказчыга искәрмәләрне һәм тәкъдимнәрне кертүне 
тәэмин итә; 
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- җәмәгать фикер алышуларын үткәрүне оештыра. 
4. Заказчы: 
4.1. Беренче этап барышында заказчы: 
хакимият органнарына ниятләнгән эшчәнлекнең гомуми тасвирламасын үз 

эченә алган төп документация әзерли һәм тапшыра; аны тормышка ашыру 
максатлары; ихтимал альтернативалар; аны тормышка ашыру шартлары 
тасвирламасы; гамәлдәге норматив документлар белән каралган башка 
мәгълүмат бирә; 

җәмәгатьчелеккә әлеге Нигезләмәнең 7, 8 һәм 9 пунктлары нигезендә хәбәр 
итә; 

4.3.2 пунктының төп нигезләмәләре буенча башлангыч бәя уздыра һәм 
аның нәтиҗәләрен документлаштыра; 

әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү процессында катнашучыларны, шул 
исәптән кызыксынучы җәмәгатьчелекне билгеләү максатында, башлангыч 
консультацияләр үткәрә. 

Әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны алдан бәяләү барышында заказ бирүче 
мәгълүматны җыя һәм документлаштыра: 

гамәлгә ашыру максаты, мөмкин булган альтернативалар, гамәлгә ашыру 
сроклары һәм күздә тотылган урнашу урыны, чик буе тәэсир итү мөмкинлеге, 
территориаль һәм тармак планнарына һәм программаларына туры килү турында; 

торышы турында әйләнә - тирә мохит ала торган подвергнуться 
йогынтысына, һәм аның иң уязвимых компонентах; 

әйләнә-тирә мохиткә мөмкин булган әһәмиятле йогынты (җир ресурсларына 
ихтыяҗ, калдыкларны, Транспорт һәм башка инфраструктураларга йөкләнеш, 
чыгарулар һәм ташландык суларны агызу чыганаклары) һәм бу йогынтыларны 
киметү яки булдырмау чаралары турында. 

4.2. Йогынтыны алдан бәяләү нәтиҗәләре нигезендә заказ бирүче әйләнә - 
тирә мохиткә йогынты ясауны бәяләүгә техник биремне (алга таба-ТЗ) төзи, ул үз 
эченә алган: 

заказчы (башкаручы) исеме һәм адресы; 
әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү үткәрү сроклары; 
әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны бәяләүне уздыруның төп алымнары, шул 

исәптән җәмәгатьчелек белән консультацияләр үткәрү планы; 
әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләүне уздырганда төп бурычлар; 
әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү буенча күздә тотылган материаллар 

составы һәм эчтәлеге. 
ТЗ төзегәндә заказ бирүче әйләнә-тирә мохитне саклау буенча махсус 

вәкаләтле органнарның таләпләрен, шулай ук әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны 
бәяләү процессында катнашучыларның башка фикерләрен исәпкә ала. ТРЗ 
әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны бәяләү процессында катнашучыларга аларның 
таләпләре буенча җибәрелә һәм әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны бәяләү үткәрү 
вакыты дәвамында җәмәгатьчелек өчен үтемле. 

Әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны бәяләү өчен ТЗ әйләнә-тирә мохиткә 
йогынты ясауны бәяләү материалларының бер өлеше булып тора. 

4.3. Әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү буенча тикшеренүләр үткәрү һәм 
әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү буенча материалларның алдан вариантын 
әзерләү. 

4.3.1.. Заказ бирүче (башкаручы) әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны бәяләү 
буенча ТЗ нигезендә, тормышка ашыру альтернативасын, эшчәнлек максатларын, 
аларның казанышларын исәпкә алып тикшеренүләр үткәрә һәм әйләнә-тирә 
мохиткә йогынтыны бәяләү буенча материалларның якынча вариантын әзерли. 
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4.3.2. Әйләнә-тирәлеккә ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең 

йогынтысын бәяләү буенча тикшеренүләр түбәндәгеләрне үз эченә ала:: 
ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең характеристикаларын һәм 

мөмкин булган альтернативаны билгеләү (шул исәптән эшчәнлектән баш тарту)); 
хуҗалык һәм башка эшчәнлек йогынты ясарга мөмкин булган 

территориянең торышын анализлау (табигый тирәлекнең торышы, антропоген 
йөкләнешнең булуы һәм характеры һ. б.); 

альтернативаны исәпкә алып әйләнә-тирәлеккә күздә тотылган хуҗалык 
һәм башка эшчәнлекнең мөмкин булган нәтиҗәләрен ачыклау; 

әйләнә-тирә мохиткә чумыла торган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең 
йогынтыларын бәяләү (хәвеф-хәтәр килеп чыгу ихтималы, дәрәҗә, характердагы, 
масштабтагы, таралу зоналары, шулай ук экологик һәм алар белән бәйле социаль 
һәм икътисадый нәтиҗәләрне фаразлау)); 

билгеләү чаралары, уменьшающих, смягчающих яки булдырмау тискәре 
йогынты, бәяләү аларның нәтиҗәлелеген һәм тормышка ашыру мөмкинлекләрен; 

әйләнә-тирәлеккә калдык йогынтыларының әһәмиятен һәм аларның 
нәтиҗәләрен бәяләү; 

көтелгән экологик һәм алар белән бәйле социаль - икътисади нәтиҗәләр 
буенча чагыштыру, шул исәптән эшчәнлектән баш тарту вариантлары һәм 
тормышка ашыру өчен тәкъдим ителә торган вариантны нигезләү; 

ниятләнгән хуҗалык һәм башка төр эшчәнлекне гамәлгә ашыруның барлык 
этапларында экологик мониторинг һәм контроль программасы буенча тәкъдимнәр 
әзерләү; 

ниятләнгән хуҗалык һәм башка төр эшчәнлекне гамәлгә ашыруга проекттан 
соң анализ үткәрү буенча тәкъдимнәр әзерләү; 

әйләнә-тирә мохиткә чумдырыла торган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең 
йогынтысын бәяләү буенча материалларны алдан вариантын әзерләү 
(неспециалистлар өчен кыскача бәян итүне дә кертеп). 

4.3.4. Заказчы җәмәгатьчелеккә ниятләнгән хуҗалык һәм башка 
эшчәнлекнең тирәлеккә йогынтысын бәяләү буенча материалларның якынча 
варианты белән танышырга һәм әлеге Нигезләмәнең 16нчы маддәсендәге 14нче 
пункты белән ярашлы үзенең  тәкъдимнәрен кертергә мөмкинлек бирә. 

4.4. Әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү буенча материалларның ахыргы 
вариантын әзерләү. 

4.4.1. Әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү буенча материалларның ахыргы 
варианты материалларның алдан варианты, әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү 
процессында катнашучылардан кергән искәрмәләрне, тәкъдимнәрне һәм 
мәгълүматны исәпкә алып, фикер алышу стадиясендә әзерләнә. Тирәлеккә 
йогынтыны бәяләү буенча материалларның соңгы вариантына килгән искәрмәләр 
һәм тәкъдимнәрне исәпкә алу турында мәгълүмат һәм гавами тыңлаулар (әгәр 
алар уздырылган булса) беркетмәләре кертелергә тиеш. 

4.4.2. Әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү буенча материалларның ахыргы 
варианты заказчы тарафыннан раслана, нигезләү документларын әзерләгәндә 
файдалану өчен тапшырыла һәм аның составында Дәүләт экологик 
экспертизасына, шулай ук иҗтимагый экологик экспертизага тапшырыла (әгәр ул 
үткәрелә икән). 

4.4.3. Әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү буенча материаллар 
әзерләгәндә җәмәгатьчелекнең катнашуы гамәлгә ашырылырга мөмкин: 

беренче мәгълүмат тапшыру этабында; 
әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләүне үткәрү һәм нигезләү документларын 

әзерләү этабында. 
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Ниятләнгән инвестицион эшчәнлек өчен заказ бирүче әйләнә-тирәлеккә 

йогынтыны бәяләүнең барлык стадияләрендә дә дәүләт экологик экспертизасына 
тәкъдим ителә торган хуҗалык һәм башка төр эшчәнлек буенча документлар 
әзерләүнең югарыда аталган этапларын үткәрә. 

4.4. Заказчы җәмәгать тыңлаулары уздырылу турында белдерүне 
массакүләм гаммәви чараларда (алда - публикацияләр) алар уздырылганчы 30 
календарь көн алдан бастырып чыгаруны тәэммин итә. 

Басмаларда алар турында мәгълүматлар тәкъдим ителә: 
- ниятләнгән эшчәнлек исеме, максатлары һәм урыны; 
- заказчы яки аның вәкиле исеме, адресы, телефоны; 
- әйләнә-тирәлеккә ниятләнгән хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең 

йогынтысын бәяләүне уздыруның якынча сроклары; 
- заказчының исемен, адресын, телефонын; 
- җәмәгать фикер алышуының  формасы, шулай ук искәрмәләр һәм 

тәкъдимнәр тапшыру формасы; 

- документларның үтемлелеге сроклары һәм урыны; 
- башка мәгълүмат; 
2) оештыручының язмаларының күчермәләрен җибәрә; 
3) эшче төркем эшендә катнашуын тәэмин итә. 
5. Иҗтимагый фикер алышуларны үткәрү турындагы карар район Советы 

карары рәвешендә кабул ителә, анда билгеләнә: 
- иҗтимагый фикер алышуларны оештыру өчен нигез; 
- эшче төркем составы; 
- иҗтимагый фикер алышу формасы; 
- җәмәгать фикер алышуларын үткәрү датасы, вакыты, урыны, тәртибе; 
- тәкъдимнәр, тәкъдимнәр һәм искәрмәләр тапшыру сроклары һәм урыны. 
6. Иҗтимагый фикер алышуларны үткәрү турында Карар кабул ителгәннән 

соң 5 көн эчендә мәгълүмат бастыруга җибәрелә. Йогынтыны бәяләү буенча 
җәмәгатьчелеккә һәм башка катнашучыларга мәгълүмат бирү  
әйләнә-тирә мохиткә белдерү, алдан бәяләү һәм әйләнә-тирә мохиткә йогынты 
ясауны үткәрүгә техник бирем төзү этабында заказчы тарафыннан гамәлгә 
ашырыла.  

7.  Әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү материалларын әзерләүдә һәм 
тикшерүдә җәмәгатьчелекнең катнашуы заказчы тарафыннан әйләнә-тирәлеккә 
йогынтыны бәяләү процессының аерылгысыз өлеше буларак тәэмин ителә, 
заказчы ярдәме белән һәм Россия законнары нигезендә җирле үзидарә 
органнары яисә дәүләт хакимиятенең тиешле органнары тарафыннан оештырыла. 

8. Әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны бәяләү этабында җәмәгатьчелеккә һәм 
башка катнашучыларга хәбәр итү, алдан бәяләү һәм әйләнә-тирә мохиткә 
йогынтыны бәяләү өчен техник бирем төзү заказчы тарафыннан гамәлгә 
ашырыла. Кыскача мәгълүмат Россия Федерациясе субъектларының башкарма 
хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнарының территориясендә дәүләт 
экология экспертизасы объектын гамәлгә ашыру ниятләнгән рәсми басмаларында 
бастырып чыгарыла, шулай ук аларда күздә тотылган хуҗалык һәм башка 
эшчәнлек йогынты ясарга мөмкин.  
Басмаларда турында мәгълүматлар тәкъдим ителә: 

ниятләнгән эшчәнлек исеме, максатлары һәм урыны; 
заказчы яки аның вәкиле исеме һәм адресы; 
әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләүне уздыруның якынча сроклары; 
иҗтимагый фикер алышуны оештыру өчен җаваплы орган; 
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фикер алышуның күздә тотылган формасы (сораштыру, тыңлаулар, 

референдум һәм тдп.), шулай ук искәрмәләр һәм тәкъдимнәр тапшыру формасы; 
әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү буенча техник биремнең үтемлелеге 

сроклары һәм урыны; 
башка мәгълүмат. 
9. Тирәлеккә йогынтыны бәяләү  барышында катнашучыларга өстәмә хәбәр 

итү 4.1нче пунктта күрсәтелгән хәбәрне тарату юлы белән, радио аша, 
телевидениедән, даими матбугат аша, информацион-телекоммуникацион челтәр -
«Интернет» аша хәбәрне таратуны тәэмин иткән башка юллар белән алып бара. 

10. Эшче төркем комиссия рәисеннән, секретареннән, инициатордан, 
оештыручыдан, экспертлардан һәм башка әгъзалардан тора. 

Эшче төркем: 
- җәмәгать фикер алышуларының көн тәртибен әзерли; 
- иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләрен билгели. 
Эшче төркем рәисе (йә әйдәп баручы)): 

- җәмәгать фикер алышуларын ача; 
- эшче төркем әгъзаларын игълан итә; 
- җәмәгать фикер алышуларын үткәрү тәртибен һәм фикер алышуларда 

катнашучыларның чыгыш ясау вакыты турында игълан итә. 
11. Заказ бирүче яки аның вәкиле дәүләт экологик экспертиза объекты 

турында кыскача гына доклад бирә. 
Оештыручы кызыксынган җәмәгатьчелек вәкилләреннән кергән 

искәрмәләрне һәм тәкъдимнәрне укый. 
Экспертлар, катнашучылар тема буенча искәрмәләр, тәкъдимнәр белән 

чыгыш ясыйлар, сораулар бирәләр, заказ бирүчеләрдән кергән сорауларга 
җаваплар алалар. 

Чыгыш ясар алдыннан, иҗтимагый фикер алышуларда катнашучы үз 
фамилиясен, исемен, атасының исемен (Ф. И. О.), чыгыш ясаучы нинди дә булса 
оешманың вәкиле булса оешманың вәкиле булса вазифасын хәбәр итәргә тиеш. 

12. Алып баручы (яисә эшче төркем рәисе) Иҗтимагый фикер алышуларның 
төп нәтиҗәләрен ясый, җәмәгать фикер алышуларының беркетмәсен әзерләү 
тәртибен аңлата, аңа кул кую, искәрмәләр бирү тәртибен аңлата. 

13. Җәмәгать фикер алулары беркетмәләрен эш төркеме сәркатибе алып 
бара һәм анда фикер алышуларда катнашучылар (Ф.И.О.сы күрсәтелеп)  
чыгышлары, сораулары һәм җаваплары, карарга тавыш биргәндә кабул ителгән 
тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кертелә, аңа мәҗбүри тәртиптә объект заказчысы, 
эш төркеменең рәисе һәм сәркатибе имзасын куя. Беркетмә иҗтимагый фикер 
алышулардан соң 5 эш көне эчендә төзелә һәм Татарстан Республикасы 
Муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль 
районы сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) «Интернет" мәгълүмати-
телекоммуникация челтәрендә урнаштырыла. 

14. Ниятләнгән хуҗалык һәм башка төр эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында 

Карар кабул ителгәнче, гражданнардан һәм иҗтимагый оешмалардан язма 
искәрмәләр һәм тәкъдимнәр кабул итү, әлеге тәкъдимнәрне әйләнә-тирә мохиткә 
нормалаштырыла торган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең йогынтысын бәяләү 
материалларына кушымталарда документлаштыру заказчы тарафыннан 
иҗтимагый фикер алышканнан соң 30 календарь көн эчендә тәэмин ителә.». 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хүокукый  мәгълүмат  рәсми 
сайтында (htpp:/pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Муниципаль 
берәмлекләре порталы составында  Зеленодольск муниципаль районының 
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мәгълүмат сайтында  (www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) «Интернет " мәгълүмати-
телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
 

 
Зеленодольскмуниципаль  
районы башлыгы, 
Совет рәисе                        А.В. Тыгин 
 


