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<<Россия Федераlдиясенда х(ирле \rзидарэ оештыруныц гомуми
цринциплары турында) 2003 елнъш б октябрендэ кабул ителгэн }lЬlЗl-ФЗ
Федерапь законныц 28 маддэсе, Татарстшr Ресгryбликасы Бегелмэ
муниципапь районыныц <<Иске Исаково авыл щцрлеге> муниципапь
берэмлеге Уставыньlц 22rcle м4ддэсе нигезендэ hэм <<Иске Исаково авыл

щцрлеге> муницип€rль берэмлегендэ яшэyчелэрнец Iчц/ниципапь хокукый
актлар проектлары турында фикер апышуда катIIашу хокукJIарын тээмин итy
максатларында

Иске Исаково авыл щирлеге Советы

КАРАР БИРЩ:

1. <<Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципа.гlь районы <<Иске Исаково
аВыл щирлеге) муницип€tль берэмлегендэ гаваI\dи тыцлаулар оештыру hэм
yгкэрy тартибе чрында> Нигезлэмэне расларга (Кушымта 1).

2. <<Татарстан Ресгryбликасы Бегелмэ tvtуfiиципапь районыныц <<Иске

Исаково авыл щирлеге> муниципаль берамлегендэ гавами тыцлаулар оештыру
hэм угкэру тэртибе ц(рындa>) Иске Исаково авыл щцрлеге Советыныц 2011
еЛныц 24 декабрендэ булып узган ХХ сессиясендэ кабул ителгэн Знче карарын

lз кочен юг€Lпткzлн дип танырга.



З. ОЛеГе карарны шцрлек территориясеЕдэге мэгьJIумат стендларында
хапыкка игыIан итэргэ hэм <Интернет) челтэрендэ - БегеJIмэ муниципапь
районыныц рэсми портапыIца урнаштырщрга.
4. Олеге карарныц итYIrе 1з остемда к€lпдыраI\d.

<<Иске Исаково авыл
мунпцппаль берэмлеге ба Э.М. Каримова.

У,ýжж



Кушьплта 1

районы
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к20> май 2019 ел

ТАТАРСТАН РЕСIIУБJIИКАСЫ БОГЕJIМа МУНИЦИПАJЬ
рдЙоrrыньщ (искЕ исАково Авыл щирлЕгЕ> м)rниципАJIь
БЕра1лLIIЕгЕIца гАвАми тьщлАуJIАр оЕштыру hам YткэрY

тартиБЕ турындА нигЕзлама

1. гомуми нигЕзлэмалэр
1.1. олеге Еfuгезлэмэ <<Россия ФедерациясеЕдэ щирле yзидарэ оештыруЕыц

ГОIчýrМИ ЦРинциплары турындa>> 200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ Федера.гlь
ЗаКОН, Татарстшr Ресrryбликасы Бегелма муницип€tпь районыныц <<Иске

ИСаКово авыл щирлеге) муниципагlь берэмлеге Уставы нигезендэ TaTapcTalr
РеСгryбликасы Бегелмэ Iчtуниципаль районыныц <<Иске Исаково авыл х(ирлеге>)

Iчtуниципалъ берэмпеге территориясендэ ачык тыцлаулар оештыру heM уткэру
тэртибен билгели (алга таба- ачык тыIцаулар).

1.2. Ачык тыцлаулар Иске Исаrсово авыл щцрлеге Советы, Иске Исаково
аВЫП ЖI4рлеге Баrцlrыгы тарафыннан iчrуIrиципаJIь берэмлек Уставы проекты,
ЭЛеге Уставка yзгэрешлэр haM остэмэлэр KepTy турында Irrгуниципапь норматив
ХОКУкыЙ €}кт проекты, щирлек бюджеты проекты hэм аныц 1тэлеше ти)ындагы
хисап цроекты, муЕиципапь берэмлекнец социапь-икътисадый yсеше
стратегиясе проекты, муниципапь берэмлекне yзгэртеп кору турындагы
мэсьэлэлар буенча фикер алышу очен Iткэрелэ.

1.3. Грахсданнар тыцлауларны yгкарy инициативасын инициатив торкем
аша гаDIэлгэ аrпцр&, ул щирле yзидарэ органнарына сайлауларда актив сайлау
ХОкУкына ия <<Иске Исаково авып щирлеге) муниципапь берэмлеге хапкы
арасыннан форма.гlаша.

2. АIшк тьщJIАулАрны БиJIгЕлаY
2.1. Хапык апдында тыцлаулар халык, Иске Исаково авыл щирлеге Советы,

Иске Исаково авыл щцрлеге Башлыгы инициативасы белэн lткэрелэ.
Иске Исаково авып щирлеге Советы яки халык инициативасы буенча

IТКэрелэ торг€лн ачык тыцлаулар Иске Исаково авыл ширлеге Советы
ТаРафыннан, э Иске Исаково авьш жирлеге Баrцлыгы инициативасы белан

YТКЭрелyчесе Иске Исаково авып ширлеге Баrrшrыгы тарафыннаrr билгеланэ.
2.2. Хатlык тыцлауларына чыгарга тиеш:



1) <ИСКе ИСаково авыл жирлеге)) муниципапь берэмлеге Уставы проекты,
шryлаЙ ук элеге Уставка Yзгэрешлэр hэм остэмэлэр кертy ifуIrиципаль хокукый
акты цроекты, Уставка yзгэрешпэр бары тик Уставта беркетелган х(ирле
эhэмияттэге мэсьелэлэрне hэм €Lпарны хэл итy вэкапэтлэрен Россия
Федерациясе Конституlдиясенэ, федерапь законнарга туры китерy
максатларында гына кертелэ торган очракJIардан тыш;

2) <ИСКе ИСаково авыл щирлеге) муниципапь берэмлеге бюджеты проекты
hэм аныц yтэлеше турында хисап;

3) <ИСКе ИСаково авыл щирлеге) Iчtуниципашь берэмлеген yзгэртеп кору
турында мэсьэлэлэр);

4) МУНИЦипaпь берэмлекнец социаль-икътисадый yсеше стратегиясе
проекты.

2.З. Гавами тыIilIаулар yткэрy турындагы карар, законнарда hэм элеге
нигезлэмэдэ каралган очракJIардаII тыш, элеге Уставка yзгэрешлэр hэм
ОСТЭМЭЛЭР KepTy турында муниципапь норматив хокукый акт щ)оекты, щцрлек
бюджеты проекты hэм апыц yталеше турында хисап проекты, муницип€tлъ
беРЭМЛеКНеЦ социЕlпь-икътисqдьrй yсеше стратегиясе цроекты, муницип€rпь
беРЭМЛеКНе yзгэртеп кору ц(рындагы мэсьэлэ, тиецIле орган яисэ муЕиципапь
беРаМЛеКнец вазыйфаи заты тарафыннан муниципапъ берэмлек Уставы
ПРОеКТЫ Карапганчыга кадэр 7 кеннэн дэ соцга кшrмыйча кабул ителергэ тиеш.

2.4. Гавадли тыцлаулар yгкэрy турынд€гы карар, гавами тыцлауларга
ЧЫГаРЫЛа Торг€lн мэсьэлэларне курсэтеп, муниципаль берэмлек Уставы
ПРОеКТЫН, ШУлаЙ ук элеге Уставка yзгэрешшэр hэм остэмэлэр KepTy турында
МУниципzlпь норматив хокукый акт цроектын, )цирлек бюджеты проектын hэм
аНЫц Угэлеше турында хисап, муниципапrь берэмлекнец соци€rпь-икътис4дый

YСеШе стратегиясе проектын, муниципапь берэмлекне lзгартеп кору турында
масьэлэлэр буенча гавами тыIцаулар уздыру урынын hэм вакытын к!рсэтеп,
ЗаКОННаРДа hэм элеге Нигезлэмедэ каралган очракJIардан тыш, 5 кеннэн да
соцга ка.пмыйча бастырылып чыгарылцрга тиеш.

2.5. Устав цроекты, Уставка yзгэреIIJJIэр hэм остэмалэр кертy турында
МУНиципапь хочrкый акт проекты, €rпарны карау конена кадэр 30 кеннэн дэ
СОЦГа кагrмыЙча, Иске Исаково авыл жирлеге Советы тарафынншr билгелэнгэн
ЭЛеге Устав цроекты буенча тэкъдимнэрне исапкэ aIry тэртибен, кlрсэтелгэн
МУницип€l"пь хокукый акт проекты буенча тэкъдимнэрне исапкэ aIry тэртибен,
ШУлаЙ Ук аныц фикер алыцIуында граждiлннарныц катнашу тэртибен рэсми
игьлан итэргэ тиеш (2нче Кушымта).

2.6. Иске Исаково авыл щирлеге Советыныц х€lлык €лJцында тыцлаулар
билгелэу турындаш карарында кIрсэтелэ:

1) ачык тыцлаулар темасы;
2) ачык тыцлауларны yткерy датасы, вакыты, )фыны;



3) аЧЫК тыцлауларны Iткэру буенча мa>(сус тозелгэн комиссия яки эш
торкеме составы.

3. АIШК ТЬЩЛАУJIАРIIЫ ОЕШТЫРУ ТОРТИБЕ
3. 1 . Ачык тыцлауларны эзерлэy hэм уткэру <<Иске Исаково авыл х(ирлеге)>

МУНИЦипаль берэмлеге щирле lзидарэ органнары тарафыннан (алга таба - ачык
тыцлауларны оештыр)лы) гамэлгэ ашшрыла.

3.2. Ачык тыцлауларны эзерлаy hэм yткэрy цроцессын ачык
тыцлауларны оештыручы тээмин ита:

- ачык тыцлауларда катнашцлыпарныц баrшrаншч составын билгели;
- ЧыгЬПшлар эзерлэргэ кирак булган мэсьэлэлэр исемпеген билгели;
- аЧЫК тыцлауларга чыгарылгЕlн мэсьэлэлэр буенча докJIадчыларныц

бапшшrгыч составын билгели;
- ачык тыцлаулар угкэрy реглаI\dентын билгели;
- Халык €l"лдында тыцлаулар очен чыгарылган муниципапь хокукый акт

проекты буенча искэрмэлэр haM тэкъдимнэр щыюны гамэлIэ апщра;
- аЧык тыцлаулар нэтих(эларе буенча кирэкJIе белешмэ материzл"JIлар,

йомгаклау документлары проектларын эзерли;
- ачык тыцлаулар беркетмасен алып баруны тээмин итэ;
- ачык тыцлаулар натищэлэре буенча тэкъдимнэр эзерлэlне оештьц)а;
- аЧык тыцлаулар нэтижэлэре буенча баялэмэне хапыкка шиткерlне тээмин

итэ.

З.3. <<Иске Исаково авыл х(црлеге> tvtуниципа.пь берампеге халкы ачык
ТыЦлаулар YткэрY турындаш карар игыIан ителгэн коннэн апып, аларны YткэрY
коненэ к&дэр, Иске Исаково авып ширлеге башлыгына ачык тыцлауларга
Чыгарыла торган мэсьэлэ буенча язма тэкъдимнэр hэм искэрмэлар, шул исэптэн
МУниципалъ хокукый актныц гавами тыцлауларына чыгарыла торган
Тозатмэлэр heM башка тэкъдимнэр щибэрергэ хокукJIы. Иске Исаково авьш
)Цирлеге Бацrлrыгы килгэн текъдимнэрне hэм искэрмалэрне гомумилэштерlне
Оештыра. Курсэтелг€)н такъдимнар hэм искермэлар, мэгълiмат итеп, хапык
тыцлауларында катнаIцлыларга шиткерелэ.

4. АЧЫК ТЬЩЛАУЛАРДА КАТНАШУЧЫЛАР
4.1. Гавами тыцлауларда катнацIырга чакъцрьша апа:

- дегryтатлар;
- дэyлэт хакимияте органнары heM щирле yзидарэ органнары вакилларе;
- эцI.IэнлекJIэре фикер Е}лыпIына торг€lн тема белэн бэйле булган оешма,

предприятие, уIреждение щитэкчелэре яки вэкиплэре;
- экспертлар;



- сэяси партиялэрнец тобэк hэм щцрле булекгlэре, ищтимагый берлэшrrrлэлэр
вэкиллэре;

- массакyлэм мэгълlмат чарапары;
- <<иске Исаково авыл )цирлеге) муниципа.пъ берамлеге территориясендэ

яшеlче цр{Dкданнар.
4.2. Ха:lЫК ТЫЦлауларында yз тэкъдимнэрен дэлиллэy очен чыгыш ясау

хокукы белан, х€л,лык тыцлауларын оештырrIыга ачык тыцлаулар YткэрY
КОНеНЭ КаДЭР 3 Кеннэн да соцга калмъЙча язма гаризалар бцргэн цр€lжданнар
катнаша.

5. АIШК ТЬЩJIАУJIАРНЫ YTKaPY ТЭРТИБЕ
5.1. Ачык тыцлаулар утырышлар формасында yткэрелэ.
5.2. Гавами тыцлауларда рэислек итYче хql,tрлек Башлыгы булырга момкин.
5.3. АчыК тыцлаулаР рэислеК ицченеЦ кереШ сYзе белэн ачыла, ул

катнаIцлыларга ачык тыцлауларныц темасы, ачык тыцлаулар угкэрyнец
тэртибе турында хэбар ита.

5.4. РЭИСЛеК ицче ачык тыцлаулар алып бара haM кон тэртибеtцэге
мэсьэлэлэр буенча фикер алыпIу тэртибен кyзэтэ.

5.5. РЭИСЛек ицче чIФат тэртибендэ,топ докJI4дчыга (естемэ докJIадчыга),
ШryЛаЙ УК ЧЫгыш ясарга телек белдергэн башлса ачык тыцлауларда
катнапццыпарга чыгыш ясау очен ср бира.

5.6. ЧЫГЫШныц вакыты, чыгыш яса}чылар саныннан hэм халык
ТЫЦЛаУЛаРЫ YГКЭРy очен билгелэнгэн вакытлардан чыгып, рэислек итlче
тарафынншr билгелэнэ.

РЭИСЛеК итrIе чыгыш ясауБIлар санына карап, халык тыцлауларында
катнапццыларныц чыгыш вакытын чикJIэргэ хокукJIы.

5.7. РЭИСЛек ицче ачык тыцлауларда тэнэфес игыIан итаргэ хокукjIы.
5.8. АЧЫК тыцлауларда катнzшIучыньщ чыгыпш тэмамJI€lнганнан соц яки

ЧЫГЫШ ЯСаУ ОЧен бирелган вакыт узгач, рэислек ицче ачык тыцлауларныц
баШКа КаТнаЦцлыларына чыгыш яса)лыныц позициясе hэм (rк") арryментлары
бУеНЧа ток)ллэштерyче сораулар биру hэм сорауларга х(аваплар очен остэмэ
вакыт б"ру момкинпеге бира.

5.9. Сораулар язмача да, телдэн дэ бирелерга момкин.
5.10. Ачык тыIчIауларда катнаццлыпарныц чыгъшIпары тэмамлангач,

РЭИСлек ицче, кирэк булганда, хапык тыIшаулары барышында эйтелгэн
ТеКЪДиМнэрне ачыкJIау очен комиссия яки эшIIе торкем эгъза"парына суз
бирергэ момкин.

5.11. Ачык тьщлаулар yткэргэндэ тэртип сакJIау ачык тыцлауларда
катнашу очен мэхqбури шарт булып тора.

5.12. Ха.гrык тыIшауларында катнапIучылар хаJIык тыцлауларыныц
баРЫШЫНа тыкшынырга, аларны озэргэ hэм апарны yткерlтэ комачауларга



хокукJIы тyгел. Ха.пык тыцлауларында катнашrIылар тарафыннан yTl(apy
тэртибен бозу очрагында, эшче торкем рэисе ачык тыцлаулар yткарy
)рыныннан кит\rне талэп итэргэ хокукJIы.

б. Ачык тьщлАуJIАрIIьщ натLDщаларЕн расмилаштЕрY
6.1. Ачык тыцлаулар вакытыlца беркетмэ €lлып барыла. Ачык тыцлаулар

беркетмасендэ ачык тыцлаулар угкэрунец датасы hэм урыны, ачык
тыцлауларда катнапIучылар саны, Рэиснец, Секретаренец hэм комиссиянец
башка эгьзаларыныц фамилиялэре, докJIадчыныц (естэмэ докJIадчы) hэм ачык
тыцлауларда башка катнашучыларныц исемнэре, докJIадыныц кыскача эчтэлеге
ЯКИ ЧЫIЫТТТыныц кыскача эчтелеге, башка шартлары чагылдцрыла. Ачык
тыцлауларда катнапццыпарныц барлык кисэтyлэре hэм тэкъдимнэре
секретариатка язма формqда бирелэ hэм гавами тыцлаулар беркетмэсена
теркэлэ.

йомгаклау беркетмэсенде ryбондэге нигезлэмэлэр булырга тиеш:
1) кергэн тэкъдимнернец гомуми саны;
3) ачык тыцлауларга чыгарыпган, эмма аларга кабул ителмагэн мэсьэлэлэр;
4) ачык тыцлауларда кабул ителгэн мэсьэлалэр.
6.2. АЧЫК ТЫЦлаУлар беркетмэсе рэислек итyче тарафыннан имз€tпана hэм

аныц вэкалэтлэре барлык вакыт дэвамында хg{рлек Советы материапларында
СаКJIаНа, Э бУ Вакыт узгач, Iчrуниципzlль архивка сакJIауга тапшырыла.
муниципалrь архивта ачык тыцлаулар материаJIларын сакJIау вакыты Иске
ИСаКОВО аВыл щирлеге Советы тарафыннан билгелэнэ hэм ул дyрт елдан да ким
була апмый.

6.3. ХаПЫК тыцлауларыныц нэтищэлэре ачык тыцлаулар 1ткэргэннэн соц 5

коннэн дэ соцга капмыйча игьлан ителерге тиеш.
6.4. МУНИципапь берэмлек Уставы цроекты, элеге Уставка yзrcрепшэр haM

ОСТЭМэлэр кертy турында муницип€rль норматив хокукый акт проектын, авыл

ЩЦРЛеГе бюджеты проектын hэм аныц Iтэлеше турында хисап проектын,
МУНИЦИП€}Ль берэмлекнец социалъ-иIбтисадыЙ усеше стратеtиясе цроектын,
МУНИЦИПалъ берэмлекне yзгэртеп кору турындагы мэсьэлэлэрне карауш Иске
ИСаКОВО аВыл щирлеге Советы сессиясенда комис сwя яки эшче торкем рэисе
ДеПУТатларга комиссия эше чфындa lткэрелгэн гав€}Iuи тыцлаулар нэтшцэлэре
турында доклад бrФ" hэм йомгакпау беркетмасен тэкъдим итэ.



Иске

АIШК ТЬЩJIАУЛАРГА ЧЫГАРЫЛА ТОРГАН NIУНШIИIIАЛЬ
ХОКУКЬЙ АКТЛАР ПРОЕКТJIАРЫНА ГРАЖДАНШАРНЪЩ

ТакъДшШIэРЕII исаПка АItУ ТаРТиБЕ haM (искЕ исАкоВо
ABьUI ЩИРJIЕГЕ> Щ БЕРЭМJIЕГЕ

ГРЩ ФИКЕР АЛЫШУДА КДТНДШ)rЫ

1. <<Иске Исаково €Lвып Щцрлеге)> Iчrуниципапь берэмлеге грiDкданнарыныц
муниципаль хокукый актлар цроектлары буенча тэкъдимнэре Иске Исаково
аВЫЛ ЩЦРЛеГе Советына ryбэндеге адрес буенча кертелэ: 42З211, Татарстан
Республикасы, Бегелмэ районы, Иске Исаково авылы, Совет )фамы, 46нчы
йорт, чaшымта итеп бирелэ торган lрнэктэге тозэтмэлэр таблицасы
формасында язма рэвештэ:

ТЭКЪдимнар муниципапь хокукый актлар проектларын халыкка игьлан
итканнэн соц (бастырып чыгару) яки <<Интернет>> челтэрендэ <<Бегелмэ

муниципапь районьп> Ivtуниципапь беремлегенец рэсми порталында
bugulma.tatar.ru hэм <<Татарстан Республикасыныц хокукый мэгьлlмат рэсми
портапъD) интернет-ресурсында урнаштырганн€лн соц, бер ай давамында эш
коннэрендэ 8. 0Ь1 7.00 сэгатьлэрдэ кабул ителэ.

2. ЧЫШш ясау хокукы белэн ачык тыцлауларда катнашу очен гаризапар
ЧЫГЫШ ясаУчыпарга шэхсан тфандэге ад)ес буенча бирелэ: 42321,1, Татарстан
РеСГrУбликасы, Бегелмэ рйоны, Иске Исаково авылы, Совет ур€lмы, 46нчы
йорт.

ГаРИЗа.тlар ачык тыцлаулар yткэрyга кадэр 5 кеннэн дэ соцга ка.тrмыйча, эш
коннэренда 8.00 - 17.00 сэгатьJIэрдэ кабул ителэ.

сессиясенец
ЕчIе карарына

<20> май 2019 ел
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3. ГрахсданIrарныц тэкъдимЕэре карау очен мil(сус тозеJIIэн комиссияг€)
яисЭ мунициПЕlJIъ хо(Укый аlстЛар проеКтларына кергэн тэкъдимнарне исэпкэ
аJIу, го}tуI\,IиJIэштерy hэм карау буенча эцIче торкемrc таптттъцыла.


