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«Татарстан Республикасы 
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муниципаль берзмлегендэ 
гавами тыцлаулар оештыру Бэм уткэру 
тэртибе турында» Нигезлзмз хакында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэ кабул ителгэн №131-Ф3 
Федераль законныц 28 маддзсе, Татарстан Республикасы Бегелмз 
муниципаль районыныц «Ключи авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
Уставыныц 22нче маддзсе нигезендэ Бэм «Ключи авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегендз. яшзучелэрнец муниципаль хокукый актлар 
проектлары турында фикер -алышуда катнашу хокукларын тзэмин иту 
максатларында

Ключи авыл жирлеге Советы 

КАРАР БИРДЕ:

1. «Татарстан Республикасы Богелмз муниципаль районы «Ключи авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегендз гавами тыцлаулар оештыру Ьэм уткэру 
тэртибе турында» Нигезлэмэне расларга (Кушымта 1).

2. «Татарстан Республикасы Бегелмз муниципаль районыныц «Ключи 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендз гавами тыцлаулар оештыру Ьэм 
уткэру тэртибе турында» Ключи авыл жирлеге Советыныц 2011 елныц 2 
декабрендэ булып узган XIV сессиясендз кабул ителгэн № 1 карарын уз кечен 
югалткан дип танырга.

3. Олеге карарны жирлек территориясендэге мэгълумат стендларында 
халыкка игълан итэргэ Ьэм «Интернет» чедтэрендз -  Бегелмз муниципаль 
районыныц рэсми порталында урнаш тьтаФ ^—Т ^ ^

4. Олеге карарныц утэлешенэ контроль лек йтун е уз естемдэ кал дырам. 
«Ключи авыл жирлеге»
муниципаль берэмлеге башлыгы В.А. Батаев.

w i s e l y  '



Татарстан Республикасы 
^Ч^Бетелмэ муниципаль районы

Ключи авыл жирлеге

«20» май 2019 ел

Кушымта 1

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Б0ГЕЛМ Э МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫНЬЩ «КЛЮЧИ АВЫЛ ЖЦРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ 

БЕР0МЛЕГЕНДЭ ГАВАМИ ТЫЦЛАУЛАР ОЕШТЫРУ И 0М  YTK0PY
Т0РТИБЕ ТУРЬШДА НИГЕЗЛ0М 0

1.1. Олеге Нигезлэмэ «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц 
гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ Федераль 
закон, Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районыныц «Ключи авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ Татарстан Республикасы 
Бегелмэ муниципаль районыныц «Ключи авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге территориясендэ ачык тыцлаулар оештыру Ь.эм уткэру тэртибен 
билгели (алга таба -  ачык тыцлаулар).

1.2. Ачык тыцлаулар Ключи авыл жирлеге Советы, Ключи авыл жирлеге 
Башлыгы тарафыннан муниципаль берэмлек Уставы проекты, элеге Уставка 
узгэрешлэр Бэм естэмэлэр керту турында муниципаль норматив хокукый акт 
проекты, жирлек бюджеты проекты Бэм аныц утэлеше турындагы хисап 
проекты, муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый усеше стратегиясе 
проекты, муниципаль берэмлекне узгэртеп кору турындагы мэсьэлэлэр буенча 
фикер алышу очен уткэрелэ.

1.3. Гражданнар тыцлауларны уткэру инициативасын инициатив теркем 
аша гамэлгэ ашыра, ул жирле узидарэ органнарына сайлауларда актив сайлау 
хокукына ия «Акбаш авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге халкы арасыннан 
формалаша.

2.1. Халык алдында тыцлаулар халык, Ключи авыл жирлеге Советы, 
Ключи авыл жирлеге Башлыгы инициативасы белэн уткэрелэ.

Ключи авыл жирлеге Советы яки халык инициативасы буенча уткэрелэ 
торган ачык тыцлаулар Ключи авыл жирлеге Советы тарафыннан, э Ключи 
авыл жирлеге Башлыгы инициативасы белэн уткэрелучесе - Ключи авыл 
Жирлеге Башлыгы тарафыннан билгелэнэ.

2.2. Халык тыцлауларына чыгарга тиеш:
1) « Ключи авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы проекты, шулай 

ук элеге Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту муниципаль хокукый акты 
проекты, Уставка узгэрешлэр бары тик Уставта беркетелгэн жирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэрне Ьэм аларны хэл иту вэкалэтлэрен Россия Федерациясе 
Конституциясенэ, федераль законнарга туры китеру максатларында гына 
кертелэ торган очраклардан тыш;
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2. АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРНЫ БИЛГЕЛ0У



2) « Ключи авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге бюджеты проекты йэм 
аныц утэлеше турында хисап;

3) « Ключи авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеген узгэртеп кору турында 
мэсьэлэлэр»;

4) муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый усеше стратегиясе 
проекты.

2.3. Гавами тыцлаулар уткэру турындагы карар, законнарда Иэм элеге 
Нигезлэмэдэ каралган очраклардан тыш, элеге Уставка узгэрешлэр йэм 
естэмэлэр керту турында муниципаль норматив хокукый акт проекты, жцрлек 
бюджеты проекты йэм аныц утэлеше турында хисап проекты, муниципаль 
берэмлекнец социаль-икътисадый усеше стратёгиясе проекты, муниципаль 
берэмлекне узгэртеп кору турындагы мэсьэлэ, тиешле орган яисэ муниципаль 
берэмлекнец вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль берэмлек Уставы 
проекты каралганчыга кадэр 7 коннэн дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

2.4. Гавами тыцлаулар уткэру турындагы карар, гавами тыцлауларга 
чыгарыла торган мэсьэлэлэрне курсэтеп, муниципаль берэмлек Уставы 
проектын, шулай у к элеге Уставка узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту турында 
муниципаль норматив хокукый акт проектын, жцрлек бюджеты проектын йэм 
аныц утэлеше турында хисап, муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый 
усеше стратегиясе проектын, муниципаль берэмлекне узгэртеп кору турында 
мэсьэлэлэр буенча гавами тыцлаулар уздыру урынын йэм вакытын курсэтеп, 
законнарда Ьэм элеге Нигезлэмэдэ каралган очраклардан тыш, 5 кеннэн дэ 
соцга калмыйча бастырылып чыгарылырга тиеш.

2.5. Устав проекты, Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында 
муниципаль хокукый акт проекты, аларны карау кененэ кадэр 30 кеннэн дэ 
соцга калмыйча, Ключи авыл жцрлеге Советы тарафыннан билгелэнгэн элеге 
Устав проекты буенча тэкъдимнэрне исэпкэ алу тэртибен, курсэтелгэн 
муниципаль хокукый акт проекты буенча тэкъдимнэрне исэпкэ алу тэртибен, 
шулай ук аныц фикер алышуында гражданнарныц катнашу тэртибен рэсми 
игълан итэргэ тиеш (2нче Кушымта).

2.6. Ключи авыл жцрлеге Советыныц халык алдында тыцлаулар билгелэу 
турындагы карарында курсэтелэ:

1) ачык тыцлаулар темасы;
2) ачык тыцлауларны уткэру датасы, вакыты, урыны;
3) ачык тыцлауларны уткэру буенча махсус тезелгэн комиссия яки эш 

теркеме составы.

3. АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРНЫ ОЕШТЫРУ ТЭРТИБЕ
3.1. Ачык тыцлауларны эзерлэу Ьэм уткэру «Акбаш авыл ж;ирлеге» 

муниципаль берэмлеге эцирле узидарэ органнары тарафыннан (алга таба - ачык 
тыцлауларны оештыручы) гамэлгэ ашырыла.

3.2. Ачык тыцлауларны эзерлэу Ьэм уткэру процессын ачык 
тыцлауларны оештыручы тээмин итэ:

- ачык тыцлауларда катнашучыларныц башлангыч составын билгели;
- чыгышлар эзерлэргэ кирэк булган мэсьэлэлэр исемлеген билгели;



- ачык тыцлауларга чыгарылган мэсьэлэлэр буенча докладчыларньщ 
башлангыч составын билгели;

- ачык тыцлаулар уткэру регламентын билгели;
- халык алдында тыцлаулар ечен чыгарылган муниципаль хокукый акт 

проекты буенча искэрмэлэр Ьэм тэкъдимнэр жыюны гамэлгэ ашыра;
- ачык тыцлаулар нэтижэлэре буенча кирэкле белешмэ материаллар, 

йомгаклау документлары проектларын эзерли;
- ачык тыцлаулар беркетмэсен алып баруны тээмин итэ;
- ачык тыцлаулар нэтижэлэре буенча тэкъдимнэр эзерлэуне оештыра;
- ачык тыцлаулар нэтижэлэре буенча бэялэмэне халыкка житкеруне тээмин

итэ.
3.3. « Ключи авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге халкы ачык тыцлаулар 

уткэру турындагы карар игълан ителгэн кеннэн алып, аларны уткэру кененэ 
кадэр, Ключи авыл жирлеге башлыгына ачык тыцлауларга чыгарыла торган 
мэсьэлэ буенча язма тэкъдимнэр Ьэм искэрмэлэр, пгул исэптэн муниципаль 
хокукый актныц гавами тыцлауларына чыгарыла торган тезэтмэлэр Ьэм башка 
тэкъдимнэр жибэрергэ хокуклы. Ключи авыл жирлеге Башлыгы килгэн 
тэкъдимнэрне Ьэм искэрмэлэрне гомумилэштеруне оештыра. Курсэтелгэн 
тэкъдимнэр Бэм искэрмэлэр, мэгълумат итеп, халык тыцлауларында 
катнашучыларга житкерелэ.

4. АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРДА КАТНАШУЧЫЛАР
4.1. Гавами тыцлауларда катнашырга чакырыла ала:
- депутатлар;
- дэулэт хакимияте органнары Ьэм жирле узидарэ органнары вэкиллэре;
- эшчэнлеклэре фикер алышына торган тема белэн бэйле булган оешма, 

предприятие, учреждение жйтэкчелэре яки вэкиллэре;
- экспертлар;
- сэяси партиялэрнец тебэк Бэм жирле булеклэре, ижтимагый берлэшмэлэр 

вэкиллэре;
- массакулэм мэгълумат чаралары;
- « Ключи авыл жирлеге» муниципаль -берэмлеге территориясендэ яшэуче 

гражданнар.
4.2. Халык тыцлауларында уз тэкъдимнэрен дэлиллэу ечен чыгыш ясау 

хокукы белэн, халык тыцлауларын оештыручыга ачык тыцлаулар уткэру 
кененэ кадэр 3 кеннэн дэ соцга калмыйча язма гаризалар биргэн гражданнар 
катнаша.

5. АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРНЫ УТКЭРУ ТЭРТИБЕ
5.1. Ачык тыцлаулар утырышлар формасында уткэрелэ.
5.2. Гавами тыцлауларда рэислек итуче жирлек Башлыгы булырга мемкин.
5.3. Ачык тыцлаулар рэислек итученец кереш сузе белэн ачыла, ул 

катнашучыларга ачык тыцлауларныц темасы, ачык тыцлаулар уткэрунец 
тэртибе турында хэбэр итэ.

5.4. Рэислек итуче ачык тыцлаулар алып бара Бэм кен тэртибендэге 
мэсьэлэлэр буенча фикер алышу тэртибен кузэтэ.



5.5. Рэислек итуче чират тэртибендэ теп докладчыга (естэмэ докладчыга), 
шулай ук чыгыш ясарга телэк белдергэн башка ачык тыцлаулар да 
катнашучыларга чыгыш ясау ечен суз бирэ.

5.6. Чыгышныц вакыты, чыгыш ясаучылар саныннан Ьэм халык 
тыцлаулары уткэру ечен билгелэнгэн вакытлардан чыгып, рэислек итуче 
тарафыннан билгелэнэ.

Рэислек итуче чыгыш ясаучылар санына карап, халык тыцлауларында 
катнашучыларныц чыгыш вакытын чиклэргэ хокуклы.

5.7. Рэислек итуче ачык тыцлауларда тэнэфес игълан итэргэ хокуклы.
5.8. Ачык тыцлауларда катнашучыныц чыгышы тэмамланганнан соц яки 

чыгыш ясау ечен бирелгэн вакыт узгач, рэислек итуче ачык тыцлауларныц 
башка катнашучыларына чыгыш ясаучыныц позициясе Ьэм (яки) аргументлары 
буенча тегэллэштеруче сораулар биру Ьэм сорауларга жаваплар ечен естэмэ 
вакыт биру мемкинлеге бирэ.

5.9. Сораулар язмача да, телдэн дэ бирелергэ мемкин.
5.10. Ачык тыцлауларда катнашучыларныц чыгышлары тэмамлангач, 

рэислек итуче, кирэк булганда, халык тыцлаулары барышында эйтелгэн 
тэкъдимнэрне ачыклау ечен комиссия яки эшче теркем эгъзаларына суз 
бирергэ мемкин.

5.11. Ачык тыцлаулар уткэргэндэ тэртип саклау ачык тыцлауларда 
катнашу ечен мэжбури шарт булып тора.

5.12. Халык тыцлауларында катнашучылар халык тыцлауларыныц 
барышына тыкшынырга, аларны езэргэ Ьэм аларны уткэругэ комачауларга 
хокуклы тугел. Халык тыцлауларында катнашучылар тарафыннан уткэру 
тэртибен бозу очрагында, эшче теркем рэисе ачык тыцлаулар уткэру 
урыныннан китуне талэп итэргэ хокуклы.

6. АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРНЫЦ Н ЭН Щ ЭЛ ЭРЕН  РЭСМИЛЭШТЕРУ
6.1. Ачык тыцлаулар вакытында беркетмэ алып барыла. Ачык тыцлаулар 

беркетмэсендэ ачык тыцлаулар уткэрунец датасы Ьэм урыны, ачык 
тыцлауларда катнашучылар саны, Рэиснец, Секретаренец Ьэм комиссиянец 
башка эгъзаларыныц фамилиялэре, докладчыныц (естэмэ докладчы) Ьэм ачык 
тыцлауларда башка катнашучыларныц исемнэре, докладыныц кыскача эчтэлеге 
яки чыгышыныц кыскача эчтэлеге, башка шартлары чагылдырыла. Ачык 
тыцлауларда катнашучыларныц барлык кисэтулэре Ьэм тэкъдимнэре 
секретариатка язма формада бирелэ Ьэм гавами тыцлаулар беркетмэсенэ 
теркэлэ.

Йомгаклау беркетмэсендэ тубэндэге нигезлэмэлэр булырга тиеш:
1) кергэн тэкъдимнэрнец гомуми саны;
3) ачык тыцлауларга чыгарылган, эмма аларга кабул ителмэгэн мэсьэлэлэр;
4) ачык тыцлауларда кабул ителгэн мэсьэлэлэр.
6.2. Ачык тыцлаулар беркетмэсе рэислек итуче тарафыннан имзалана Ьэм 

аныц вэкалэтлэре барлык вакыт дэвамында жирлек Советы материалларында 
саклана, э бу вакыт узгач, муниципаль архивка саклауга тапшырыла. 
Муниципаль архивта ачык тыцлаулар материалларын саклау вакыты Ключи 
авыл жирлеге Советы тарафыннан билгелэнэ Ьэм ул дурт елдан да ким була 
алмый.



6.3. Халык тыцлауларыныц нэтижэлэре ачык тыцлаулар уткэргэннэн соц 5 
кеннэн дэ соцга калмыйча игълан ителергэ тиеш.

6.4. Муниципаль берэмлек Уставы проекты, элеге Уставка узгэрешлэр Ьэм 
естэмэлэр керту турында муниципаль норматив хокукый акт проектын, авыл 
жирлеге бюджеты проектын Ьэм аныц утэлеше турында хисап проектын, 
муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый усеше стратегиясе проектын, 
муниципаль берэмлекне узгэртеп кору турындагы мэсьэлэлэрне караучы 
Ключи авыл жирлеге Советы сессиясендэ комиссия яки эшче теркем рэисе 
депутатларга комиссия эше турында, уткэрелгэн гавами тыцлаулар нэтижэлэре 
турында доклад бирэ Ьэм йомгаклау беркетмэсен тэкъдим итэ.



АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРГА ЧЫГАРЫЛА ТОРГАН МУНИЦИПАЛЬ 
ХОКУКЫЙ АКТЛАР ПРОЕКТЛАРЫНА ГРАЖДАННАРНЫЦ 

ТЭКЪДИМНЭРЕН ИСЭПКЭ АЛУ ТЭРТИБЕ ЬЭМ «КЛЮЧИ АВЫЛ 
ЖЦРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕ ГРАЖДАННАРЫНЫЦ 

ФИКЕР АЛЫШУДА КАТНАШУЫ

1. «Ключи авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге гражданнарыныц 
муниципаль хокукый актлар проектлары буенча тэкъдимнэре Ключи авыл 
Жирлеге Советына тубэндэге адрес буенча кертелэ: 423221, Татарстан 
Республикасы, Богелмэ районы, Ключи авылы, Кулле урам, 1 а йорт, кушымта 
итеп бирелэ торган урнэктэге тозэтмэлэр таблицасы формасында язма рэвештэ:

№
т/с

Пункт,
аспункт

Карар
проекты
тексты

Твзэт-
мэлэр

тексты

Твзэтмэлэрне 
исэпкэ алып, ■ 

проект тексты

Твзэтмэ авторы 
(Ф.И.О., адрес, 
эш, укуурыны)

Тэкъдимнэр муниципаль хокукый актлар проектларын халыкка игълан 
иткэннэн соц (бастырып чыгару) яки «Интернет» челтэрендэ -  «Богелмэ 
муниципаль районы» муниципаль берэмлегенец рэсми порталында 
bugulma.tatar.ru Бэм «Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълумат рэсми 
порталы» интернет-ресурсында урнаштырганнан соц, бер ай дэвамында эш 
коннэрендэ 8.00-17.00 сэгатьлэрдэ кабул ителэ.

2. Чыгыш ясау хокукы белэн ачык тыцлауларда катнашу очен гаризалар 
чыгыш ясаучыларга шэхсэн тубэндэге адрес буенча бирелэ: 423221, Татарстан 
Республикасы, Богелмэ районы, Ключи авылы, Кулле урам, 1 а йорт.

Гаризалар ачык тыцлаулар уткэругэ кадэр 5 коннэн дэ соцга калмыйча, эш 
коннэрендэ 8.00 -  17.00 сэгатьлэрдэ кабул ителэ.

3. Гражданнарныц тэкъдимнэре карау очен махсус тозелгэн комиссиягэ 
яисэ муниципаль хокукый актлар проектларына кергэн тэкъдимнэрне исэпкэ 
алу, гомумилэштеру Бэм карау буенча эшче торкемгэ тапшырыла.

Знче кушымта 
Татарстан Республикасы 

муниципаль районы 
авыл жирлеге Советыныц 

XXXVII сессиясенец 
2нче карарына 

«20» май 2019 ел


