
III ЧАКЫРЫЛЫШ 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Б0ГЕЛМЭ МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ
«ключи а в ы л  ж ц р л е г е »

МУНИЦИПАЛЕ БЕРЭМЛЕГЕ СОВЕТЫ 

УТЫЗ ВДДЕН ЧЕ СЕССИЯ

КАР АР № 2

Ключи авылы ш «20» май 2019 ел

Татарстан Республикасы 
Бегелмэ муниципаль районы 
«Ключи авыл жирлеге»
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр 
йэм естэмэлэр проекты турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге №131-Ф3 Федераль 
законный; 17 маддэсенец 1 пунктыныц 1 аспункты Бэм Татарстан 
Республикасы Бегелмэ муниципаль районыныц «Ключи авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставыныц 35 маддэсенец 1 пунктыныц 1 аспункты 
нигезендэ

Ключи авыл жирлеге Советы 

КАР АР БИРДЕ:

1. Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районы «Ключи 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына тэкъдим ителуче узгэрешлэр 
Ьэм естэмэлэр проектын беренче укуда кабул итэргэ (Кушымта 1).

2. Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районыныц
«Ключи авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына кертелэ торган
узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр проектын махсус мэгълумати стендларда халыкка 
игълан итэргэ.

3. Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районыныц
«Ключи авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына кергэн
тэкъдимнэрне исэпкэ алу, гомумилэштеру Бэм карау буенча тубэндэге 
составта эшче теркем тозергэ:

1) Батаев Владимир Афанасьевич - эшче теркем житэкчесе;
2) Токарев Валерий Витальевич - эшче теркем эгъзасы;
3) Карпухин Анатолий Алексеевич - эшче теркем эгъзасы.

4. Ключи авыл жирлеге Советы депутатларыныц элеге узгэрешлэр 
Ьэм естэмэлэр буенча тэкъдимнэре 2019 елныц 27 маена кадэр эшче теркемгэ 
кертелэ дип билгелэргэ.



5. Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районыньщ
«Ключи авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына тэкьдим ителгэн 
узгэрешлэр Бэм естэмэлэр буенча гражданнар тэкъдимнэре язма рэвештэ 
авторныц исем-фамилиясен, туган елын, адресын курсэтеп, эшче теркемгэ 
тубэндэге адрес буенча ж;ибэрелэ: Ключи авылы, Кулле урам, 1А йорт, 
Ключи авыл ж;ирлеге Советы башлыгы Батаев Владимир Афанасьевичка.

6. Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районыныц
«Ключи авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Бэм 
остэмэлэр керту проекты буенча гавами тыцлауларны 2019 елныц 28 маенда 
14.00 сэгатьтэ тубэндэге адрес буенча билгелэргэ: Ключи авылы, Кулле урам, 
1А йорт (авыл мэдэният йорты).

7. Гавами тыцлауларны Ключи авыл ж;ирлеге Советыныц 2019 
елныц 20 маенда булып узган XXXVII сессиясенец №1 карары белэн 
расланган «Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районыныц
«Ключи авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегендэ ачык тыцлаулар оештыру 
Ьэм уткэру тэртибе турында» Нигезлэмэсе Бэм гражданнарныц тэкъдимнэрен 
исэпкэ алу тэртибе нигезендэ уткэрергэ (2нче Ьэм Знче кушымталар).

8. Эшче теркемгэ «Ключи авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге 
Уставына кертелгэн Ключи авыл ж;ирлеге Советы депутатлары тезэтмэлэрен 
Бэм гражданнарныц тэкъдимнэрен ейрэнергэ Ьэм гомумилэштерергэ, 
Уставны эшлэп бетерергэ Ьэм аны 2019 елныц 20 июненэ кадэр Ключи авыл 
ж;ирлеге Советы каравына кертергэ.

9. Элеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уз естемдэ
калдырам.

«Ключи авыл жирлеге» ;. 
муниципаль берэмлеге В.А.Батаев.



Кушымта 1
^ r ' o i c n ^ x  Татарстан Республикасы 

/с.:̂ ^ ^ 5 5 ^ Ч гелмэ муниципаль районы
жирлеге Советьгаьщ 

\*у£.| XXXVII сессиясенец
Й' t .. \ '  .-acsCOTO / i f  / X  li

' v \  ^ л а » в  У^/о/ПОСь
2нче карарьша 

«20» май 2019 ел

Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районыныц 
«Ключи авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 

Уставына тэкъдим ителгэн узгэрешлэр йэм остэмэлэр проекты

Гамэлдэге редакция Яца редакция

7 маддэ. ^и рлекн ец  жирле эйзмияттэге мэсьэлэлэре

1 булекнец 9 пункты:
«9) Жщрлек территориясен тезеклэндеру 

кагыйдэлэрен раслау, аларньщ утэлешен 
контрольдэ тоту, курсэтелгэн кагыйдэлэр 
нигезендэ жирлек территориясен 
тезеклэндеруне оештыру

1 булекнец 9 пунктын яца басмада бэян 
итэргэ:

«9) Ж^ирлек территориясен тезеклэндеру 
кагыйдэлэрен раслау, аларньщ утэлешен 
контрольдэ тоту, курсэтелгэн кагыйдэлэр 
нигезендэ Ж^ирлек территориясен 
тезеклэндеруне оештыру, шулай ук Жщрлек 
чиклэрендэ урнашкан махсус саклана торган 
табигать территориялэре урманнарын, 
урманнарны куллануны, саклауны, яклауны, 
торгызуны оештыру»
(29.12.2017 №463-Ф3 Федералъ закон)
Тубэндэге басмадагы яца 2-6 булеклэр белэн 
тулыландырырга:

«2. Дирлекнец жирле узидарэ органнары 
Бегелмэ муниципаль районы жирле узидарэ 
органнары белэн Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы нигезендэ, Жщрлек бюджетыннан 
Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль 
районы бюджетына бирелэ торган бюджетара 
трансфертлар исэбенэ, уз вэкалэтлэренец бер 
елешен гамэлгэ ашыру турында киленгулэр 
тезергэ хокуклы.
3. Аерым дэулэт вэкалэтлэрен Ж^ирле узидарэ 
органнарына биру федераль законнар Иэм 
Татарстан Республикасы законнары белэн 
гамэлгэ ашырыла.
Жцрлек жирле узидарэ органнары федераль 
законнарда Ьэм Татарстан Республикасы 
законнарында билгелэнгэн тэртиптэ, бу 
максатларга булеп бирелгэн матди ресурслар 
Ьэм финанс чаралары чиклэрендэ, бирелгэн 
дэулэт вэкалэтлэрен гамэлгэ ашырган ечен 
жаваплы.
Тапшырылган вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру 
дэулэт контролендэ тора. Аерым дэулэт 
вэкалэтлэрен Жщрле узидарэ органнары



тарафьшнан гамэлгэ ашыруны контрольдэ тоту 
шартлары йэм тэртибе федераль законнар йэм 
Татарстан Республикасы законнары белэн 
билгелэнэ.
Ключи авыл жирлеге Советы уз вэкалэтлэре 
чиклэрендэ узлэренэ тапшырылган аерым 
дэулэт вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру очен 
Ждрлек жирле узидарэ органнары карамагында 
булган матди ресурслардан Ьэм финанс 
чараларыннан естэмэ файдалану очракларын 
йэм тэртибен билгелэргэ хокуклы.
4. Ключи авыл жирлеге башкарма комитеты 
чираттагы финанс елына авыл жирлеге 
бюджетьш тезу Ьэм аныц утэлеше турында 
хисап тезу вэкалэтлэрен тапшыру турьшда 
Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль 
районыныц финанс органы белэн килепгу 
тезергэ хокуклы.
5. Ключи авыл жирлеге башкарма комитеты 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 
белэн Ждрлек бюджетыныц касса утэлеше 
буенча вэкалэтлэрне тапшыру турында килепгу 
тезергэ хокуклы.
6. Авыл жирлеге жирле узидарэ органнары, 
Ключи авыл жирлеге Советы тарафьшнан элеге 
вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыруда катнашу 
хокукын гамэлгэ ашыру турында Карар кабул 
ителгэн очракта, федераль законда билгелэнгэн 
тэртиптэ узлэренэ тапшырылмаган дэулэт 
вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруда катнашалар.»

8 маддэ. З^ирлек жирле узидарэ органнарыныц Я^ирлекнец жирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэренэ кертелмэгэн сорауларын хэл итугэ хокуклары

1 булекнец 12нче пункты:
«12) Ждрлек территориясендэ яшэуче 
хужасыз хайваннарны тоту Ьэм карап тоту 
буенча чараларны тормышка ашыру;»

1 булекнец 12нче пунктын тубэндэге басмада 
бэян итэргэ:
«12) Ждрлек территориясендэ яшэуче хужасыз 
хайваннарга менэсэбэттэ эшчэнлекне гамэлгэ 
ашыру;»
(27.12.2018 N  498-ФЗ Федераль закон)

19 маддэ. Территориаль ижтимагый узидарэ
3 булек:
«3. Территориаль ижтимагый узидарэ гамэлгэ 
ашырыла торган территория чиклэре, Ждрлек 
Советы тарафьшнан, элеге территориядэ 
яшэуче халык тэкъдиме буенча билгелэнэ.»

3 булекне яца редакциядэ бэян итэргэ:
«3. Территориаль ижтимагый узидарэ гамэлгэ 

ашырыла торган территория чиклэре тиешле 
тешитооиядэ яШэуче халык тэкъдиме буенча, 
Дирлек Советы тарафьшнан билгелэнэ.»

(27.12.2018 №556-ФЗ Федераль закон)



Тубэндэге басмада яца 4.1 пункты белэн тулыландырырга:

«4.1. Территориаль ижтимагый узидарэ территориаль ижтимагый узидарэ уставын теркэгэн 
вакыттан алып, тиешле жирлеклэрнец, муниципаль районньщ жирле узидарэ вэкалэтле органы 
бульш санала. Территориаль ижтимагый узидарэ уставын теркэу тэртибе муниципаль берэмлек 
уставы Ьэм (яки) муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы норматив хокукый актлары белэн 
билгелэнэ.»

(27.12.2018 №556-ФЗ Федераль закон)

22 маддэ. Гавами тыцлаулар
22 маддэ. Гавами тыцлаулар, фикер 
алышулар

(29.12.2017 №455-ФЗ Федераль закон)
10 булек:
«10. Халык тынлауларын оештыру Ьэм 

уткэру тэртибе Ждрлек Советы тарафыннан 
расланган халык тьщлаулары турындагы 
Нигезлэмэ белэн билгелэнэ.»

10 булекне яца басмада бэян итэргэ:
«10. Олеге маддэнец Знче елешендэ 

курсэтелгэн проектлар Ьэм мэсьэлэлэр буенча 
ачык тыцлаулар оештыру Ьэм уткэру тэртибе 
«Акбаш авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
Уставы Ьэм (яисэ) Ждрлек Советы тарафыннан 
билгелэнэ Ьэм муниципаль берэмлек халкына 
гавами тыцлаулар уткэру вакыты Ьэм урыны 
турында алдан хэбэр итуне, муниципаль 
хокукый акт проекты белэн уз вакытында 
танышуны, муниципаль берэмлек халкыныц 
гавами тыцлауларда катнашуын тээмин итуче 
башка чараларны, кабул ителгэн карарларныц 
дэлиллэнгэн нигезлэнешен дэ кертеп, 
тыцлаулар нэтижэлэрен халыкка игълан итуне 
(бастырып чыгаруны) куздэ тотарга тиеш.»

(29.12.2017 №455-ФЗ Федераль закон)

53 маддэ. З^ирлек Башкарма комитеты вэкалэтлэре
2 булекнец 12 пункты:
«12) Ждрлек территориясендэ яшэуче 
хужасыз хайваннарны тоту Ьэм карап тоту 
буенча чараларны тормышка ашыру;»

2 булекнец 12 пунктын тубэндэге редакциядэ 
бэян итэргэ:

«12) ~ Ждрлек территориясендэ яшэуче 
хужасыз хайваннарны тоту Ьэм карап тоту 
буенча чараларны тормышка ашыру;» 
(27.12.2018№498-ФЗ Федераль закон)

73 маддэ. Муниципаль хокукый актларны халыкка игълан иту (бастырып чыгару) Ьэм
аларныц уз коченэ керу тэртибе

3 булекне тубэндэге эчтэлекле яца абзац белэн тулыландырырга:
«Муниципаль хокукый актларны, жирле узидарэ органнары арасында тезелэ торган 

килешулэрне халыкка игълан иту (бастырып чыгару) тэртибе Ждрлек Уставы белэн билгелэнэ 
Ьэм федераль закон белэн чиклэнэ торган муниципаль хокукый актлардан яки аерым 
нигезлэмэлэрдэн тыш, танышу момкинлеген тээмин итэргэ тиеш.»
(18.04.2018 №83-Ф3 Федераль закон)



Приложение 2 
, £ / # /  к решению №2 XXXVII сессии
|  ". fry Совета Ключевского сельского поселения
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СОВЕТ М У Н И 1Щ пШ ьЙ О гб ОБРАЗОВАНИЯ 
«КЛЮЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

III СОЗЫВА

XXXVII СЕССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е №1

с. Ключи 20 мая 2019г

О Положении
«О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Ключевское сельское поселение» 
Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 
муниципального образования «Ключевское сельское поселение» 
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан и в целях 
обеспечения прав жителей муниципального образования «Ключевское 
сельское поселение» на участие в обсуждении проектов муниципальных 
правовых актов

Совет Ключевского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Ключевское 
сельское поселение» Бугульминского муниципального района Республики 
Татарстан» (Приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение №1 XIV сессии Совета 
Ключевского сельского поселения» от 02.12.2011г. «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Ключевское сельское поселение» Бугульминского 
муниципального района Республики Татарстан».



3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 
на территории поселения и разместить на официальном портале 
Бугульминского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Ключевское сельское поселение» Батаев В.А.



Кушымта 2

XXXVII сессиясенен, 
2нче карарына 

«20» май 2019 ел

IIIЧАКЫРЫЛЫШ  
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Б0ГЕЛМ Э МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ 
«АКБАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕ СОВЕТЫ

УТЫЗ ВИДЕНИЕ СЕССИЯ 

КАРАР № 1

Ключи авылы «20» май 2019г

«Татарстан Республикасы 
Бегелмэ муниципаль районыныц 
«Ключи авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегендэ 
гавами тыцлаулар оештыру Ьэм уткэру 
тэртибе турында» Нигезлэмэ хакында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэ кабул ителгэн №131-Ф3 
Федераль законныц 28 маддэсе, Татарстан Республикасы Бегелмэ 
муниципаль районыныц «Ключи авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
Уставыныц 22нче маддэсе нигезендэ Ьэм «Ключи авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегендэ яшэучелэрнец муниципаль хокукый актлар 
проектлары турында фикер алышуда катнашу хокукларын тээмин иту 
максатларында

Ключи авыл жирлеге Советы 

КАРАР БИРДЕ:

1. «Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районы «Ключи 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендэ гавами тыцлаулар 
оештыру йэм уткэру тэртибе турында» Нигезлэмэне расларга 
(Кушымта 1).

2. «Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районыныц «Ключи 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендэ гавами тыцлаулар оештыру Ьэм



уткэру тэртибе турында» Ключи авыл жирлеге Советыныц 2011 елныц 2 
декабрендэ булып узган XIV сессиясендэ кабул ителгэн № 1 карарын уз 
кечен югалткан дип танырга.

3. Олеге карарны жирлек территориясендэге мэгълумат стендларында 
халыкка игълан итэргэ Ьэм «Интернет» челтэрендэ -  Бегелмэ муниципаль 
районыныц рэсми порталында урнаштырырга.

4. Олеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уз естемдэ кал дырам. 
«Ключи авыл жирлеге»
муниципаль берэмлеге башлыгы В.А. Батаев.



Татарстан Республикасы*\ ̂
■J Бегелмэ муниципаль районы 

Ключи авыл жирлеге 
'Ф /  Советыньщ XXXVII

сессиясенец 1нче карарьша 
«20» май 2019 ел

Кушымта 1

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Б0ГЕЛМ Э МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫНЫЦ «ключи а в ы л  ж ;и р л е г е » МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРЭМЛЕГЕНД0 ГАВАМИ ТЫЦЛАУЛАР ОЕШТЫРУ И0М  YTK0PY
Т0РТИБЕ ТУРЫНДА 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 
Бэм 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 Ьэм естэмэлэр керту турында муниципаль норматив хокукый акт 
проекты, жирлек бюджеты проекты Ьэм аныц утэлеше турындагы хисап 
проекты, муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый усеше стратегиясе 
проекты, муниципаль берэмлекне узгэртеп кору турындагы мэсьэлэлэр 
буенча фикер алышу ечен 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 Иэм естэмэлэр керту муниципаль 
хокукый акты проекты, Уставка узгэрешлэр бары тик Уставта беркетелгэн 
жирле эБэмияттэге мэсьэлэлэрне Ьэм аларны хэл иту вэкалэтлэрен Россия

1. ГОМУМИ И И ГЕЗЛ0М 0Л0Р

2. АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРНЫ БИЛГЕЛОУ



Федерациясе Конституциясенэ, федераль законнарга туры китеру 
максатларында гына кертелэ торган очраклардан тыш;

2) « Ключи авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге бюджеты проекты Ьэм 
аныц утэлеше турында хисап;

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

4) муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый усеше стратегиясе 
проекты.

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

2.4. Гавами тыцлаулар уткэру турындагы карар, гавами тыцлауларга 
чыгарыла торган мэсьэлэлэрне курсэтеп, муниципаль берэмлек Уставы 
проектын, шулай ук элеге Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында 
муниципаль норматив хокукый акт проектын, жирлек бюджеты проектын 
Ьэм аныц утэлеше турында хисап, муниципаль берэмлекнец социаль- 
икътисадый усеше стратегиясе проектын, муниципаль берэмлекне узгэртеп 
кору турында мэсьэлэлэр буенча гавами тыцлаулар уздыру урынын Ьэм 
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 жирлеге 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 жирлеге 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 жирлеге» 

муниципаль берэмлеге жирле 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 бил гели;
- чыгышлар эзерлэргэ кирэк булган мэсьэлэлэр исемлеген билгели;
- ачык тыцлауларга чыгарылган мэсьэлэлэр буенча докладчыларньщ 

башлангыч составын билгели;
- ачык тьщлаулар уткэру регламентын билгели;
- халык алдында тьщлаулар очен чыгарылган муниципаль хокукый акт 

проекты буенча искэрмэлэр Бэм тэкъдимнэр жыюны гамэлгэ ашыра;
- ачык тьщлаулар нэтижэлэре буенча кирэкле белешмэ материаллар, 

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

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

тьщлаулар 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, шул 
исэптэн муниципаль хокукый актныц гавами тыцлауларына чыгарыла торган 
тезэтмэлэр Бэм башка тэкъдимнэр жибэрергэ хокуклы. Ключи авыл жирлеге 
Башлыгы килгэн тэкъдимнэрне Бэм 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 йэм жирле узидарэ органнары вэкиллэре;
- эшчэнлеклэре фикер алышына торган тема белэн бэйле булган оешма, 

предприятие, учреждение житэкчелэре яки вэкиллэре;
- экспертлар;
- сэяси партиялэрнец тебэк Ьэм жирле булеклэре, ижтимагый 

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

яшэуче гражданнар.
4.2. Халык тыцлауларында уз тэкъдимнэрен дэлиллэу очен чыгыш ясау 

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

5. АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРНЫ УТКЭРУ ТЭРТИБЕ
5.1. Ачык тьщлаулар 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 Ьэм 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 
тыцлауларда 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 катнапгучыларына 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 эгьзаларына 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 Н0ТИЖ ;0Л0РЕН  
Р0СМИЛ0Ш ТЕРУ

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 тыцлаулар да кабул ителгэн мэсьэлэлэр.
6.2. Ачык тыцлаулар беркетмэсе рэислек итуче тарафыннан имзалана 

йэм аныц вэкалэтлэре барлык вакыт дэвамында жирлек Советы 
материалларында саклана, э бу вакыт узгач, муниципаль архивка саклауга 
тапшырыла. Муниципаль архивта ачык тыцлаулар материалларын саклау 
вакыты Акбаш авыл жирлеге Советы тарафыннан билгелэнэ йэм 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 
Иэм 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 
караулы Акбаш 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.
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АЧЫК ТЫЦЛАУЛАРГА ЧЫГАРЫЛА ТОРГАН МУНИЦИПАЛЬ 
ХОКУКЫЙ АКТЛАР ПРОЕКТ Л АРЫНА ГРАЖДАННАРНЫЦ 

ТЭКЪДИМНЭРЕН ИСЭПКЭ АЛУ ТЭРТИБЕ КОМ «КЛЮЧИ АВЫЛ 
Ж;ИРЛЕГЕ» 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, Бегелмэ районы, Ключи авылы, Кулле урам, 1а йорт, 
кушымта итеп бирелэ торган урнэктэге тезэтмэлэр таблицасы формасында 
язма рэвештэ:

№
т/с

Пункт,
аспункт

Карар
проекты
тексты

Тезэт-
мэлэр

тексты

Твзэтмэлэрне 
исэпкэ алып, 

проект тексты

Твзэтмэ авторы 
(Ф.И.О., адрес, 
эш, укууры ны )

•

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

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

Гаризалар ачык тьщлаулар уткэругэ кадэр 5 кеннэн дэ соцга калмыйча, 
эш кеннэрендэ 8.00 -  17.00 сэгатьлэрдэ кабул ителэ.

3. Гражданнарныц тэкъдимнэре карау ечен махсус тезелгэн комиссиягэ 
яисэ муниципаль хокукый актлар проектларына кергэн тэкъдимнэрне исэпкэ 
алу, гомумилэштеру Бэм карау буенча эшче теркемгэ тапшырыла.


