
III IIАКЫРЬUШШ
ТАТАРСТАН РЕ СIIУБЛИКАСЫ

БогЕJIма lчгуницIлпА"пь рАЙоны
(ИСКЕ ИСАКОВО АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ))

МУНИЦИIШЬ БЕРЭМЛЕГЕ СОВЕТЫ

КЫРЫК ИКЕНЧЕ СЕССИЯ

кАрАр м2
Иске Исаково авьuIы <<20>> май 2019 ел

Татарстан Республикасы
Бегелме муницппаль районы
<<Иске Исаково авыл щирлеге>)
муницппаль беремлеге Уставына yзгерешлер
heM естамелор проекты турыпда

<<Россия Федерациясендэ х(ирле yзидарэне оештыруныц гомуми
принциплары турындa>) 2003 елныц б октябрендэге }lb 13 1-ФЗ Федера.пь
ЗаКОнныЦ 17 мап"цесенец 1 гryнктыныц 1 асгýrнкты hэм Татарстан Республикасы
Бегелмэ муниципаль районыныц <<Иске Исаково авыл ]ццрлеге) муниципаль
беРэмлеге Уставыныц 35 маry{эсенец 1 rгуrrктыныц 1 асгryнкты нигезендэ

Иске Исаково авыл щирлеге Советы

КАРАР БИР.Щ,:

1. Татарстан Ресrrубликасы Бегелмэ tvtуниципаль районы <<Иске

Исаково авып щирлеге> муниципапь берэмлеге Уставына тэкъдим ителiче
yзrcрешпэр haM остэмэлэр проектын беренче укуда кабул итэргэ (Кушымта 1).

2. Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль районыныц <<Иске

Исаково авыл щчрлеге) Iчýдниципаlrь берэмлеге Уставына кертеле торган
1Згэрешпэр hэм остэмэлэр щ)оектын махсус мэгълiмати стендларда халыкка
игълан итэрг€).

З. Татарстан Ресгryбликасы Бегелмэ муницип€lпь районыныц <<Иске

ИСаково авыл щирлеге>) муниципапь берамлеге Уставына кергэн такъдимнарне
исэпкэ аJIу, гомумипаштерy hэм карау буенча тубэндэге составта эшче торкем
тозергэ:

1) Каримова Эльвира Михйловна - эшIIе торкем щитакчесе;
2) Охмадиев Онвэр Фатыйх улы - эпне торкем эtъзасы;
3) Захаров Олег Григорьевич - эIIIЕIе торкем эгьзасы.



4. ИСКе Исаково авып щирлеге Советы депутатларыныц элеге
1згэрешпэр hэм остэмэлэр буенча тэкъдимнэре 2019 елныц 27 маена кадер эшче
торкемгэ кертелэ дип билгелэрга.

5. ТаТаРстан Республикасы Бегелма муниципаllь районыныц << Иске
исаково авыл щирлеге)> муниципапь берэмлеге Уставына текъдим ителгэн
YЗГаРеШПЭР hЭм остэмэлэр буенча гражданнар тэкъдимнэре ,язма рэвештэ
аВТОРНЫЦ ИСеМ-фамилиясен, туган елын, адресын кl?сэтеп, эшче торкемгэ
ryбаНДЭге аДрес буенча тqибэрелэ: Иске Исаково авыJIы, Совет )фЕlIчIы, 46нчы
ЙОРТ, Иске Исаково авыл щирлеге Советы баIrшrыгы Кэримова Эльвира
михайловнага.

6. Татарстан Ресгryбликасы Бегелмэ муниципаль ршiоныныц <Иске
ИСаКОВО аВыл щцрлеге) Iчqrниципапь беремлеге Уставына yзгэрешлэр haM
ОСТэмэлэр кертy проекты буенча гавами тыцлауларны 2019 елныц 28 маена 14.00
СЭГаТЬТЭ ryбЭндэге адрес буенча билгеларгэ: Иске Исаково авылы, Совет )aрамы,
4бнчы йорт ( Иске Исаково авыл мэдэният йорты).

7. ГаВадли тыцлауларны Иске Исаr<ово авып щщрлеге Советыныц 2019
еЛНЫЦ 20 МаеНда булып узг€lн 42нче сессиянец 1нче карары белэн расланган
<<татарстан Республикасы Бегелмэ муниципатlь районыныц <<иске Исаково авыл
жирлеге> муЕицип€tль берэмлегендэ ачык тыцлаулар оештыру hэм YткэрY
ТЭРТИбе ТУРЫнДa>) Нигезламэсе hэм црiDкдtлннарныц такъдимнэрен исэпкэ апу
тэртибе нигезендэ угкэрергэ (2нче hэм 3нче кушымталар).

8. Эшче торкемгэ <<Иске Исаково авыл щирлеге) муниципшlъ берэмлеге
Уставына кертелгэн Иске Исаково авыJI щирлеге Советы деtý/татлары
тозатмэлэрен hэм граждiшнарныц тэкъдимнэрен ойрэнергэ hэм
ГОМУМИJIЭШТеРергэ, Уставны эIrIлэп бетерергэ hэм аны 2019 елныц 20 шонена
кадэр Иске Исаково авыл ширлеге Советы каравына кертерга.

9. Олеге карарныц контрольлек ицне lз остемдэ к€л"лдырам.
г|п

<<Иске Исаково авыл щи
мунпципаль беромлеге ба Керимова Э.М.



Татарстап Ресrrублпкасы Бегелме мупццппаль районыныц
<<IrcKe Исаково авыл щпрлеге)> муцпцшпаль берамлеге

Уставыпа такъдпм ителген yзгарешлер haM остамалор проекты

Гамалdаzе реdакцtм Яryареdакцtlя

7 MaryIo. Щшрлекнец lIщpJ le оhампяттеге месьелелере

I булекнец 9 rlyHKmbt:
(9) Щирлек территориясоII тозекJIэЕдерy

кагьтйдэлэрен раслау, аларЕьщ lтэлешен
контрольдэ тоту, црсэтеJIгэн кагьйдэлэр
Еигезендэ ширлек территориясеII
тозекJIэндерYIIе оештыру

1 булекнеry 9 ц/нкmьtн яца басл,tаdа баян
umарZа:

(9) Щирлек территориясен тозекJIэIцерy
кtuнI;делэреЕ раслау, апарньщ lтэлешен
коЕтроJIьдэ тоту, кiрсэтелгэн кагьйдэлэр
ЕигезеЕде Щирлек территориясеII
тозекJIандерyЕе оеIптыру, шулаr)i ук Щирлек
IIикJIэреIце урнашкан мФ(сус сtклаЕа торг€lн
табигать территорияпэре урманнарын,
урманнарЕы куJIлануны, сtlкJlа)rны, якJIауны,
торгызуны оеIптьцру)
(2 9. l 2. 2 0 ] 7 М46 3 -ФЗ ФеOерапь закон)
Тубанdаzе басмаdмы яца 2-б булеклар белан
mульtпанdырыр2а:

<2. Щлрлекнец ширле yзидарэ оргtшЕары
Бегелtrлэ муниципаJIь районы х(ирле yзидарэ
органнары белэн Россия Федерациясе Бюджет
кодексы нигезенде, Щлрлек бюджетьпrнаrr
TaTapcTarr Ресrryбшлкасы Беге.тпrлэ муЕиципаJIь
районы бюджетьтна бирелэ торган бюджетара
трансфертлар исэбенэ, yз векапэтлэренец бер
олешен гЕлпdэJIге ашыру турында килешYлэр
тозергэ хокуклы.
3. Аерьш даyлэт вэкапэтлерен Щирле yзидаре
оргаIIЕарына бирy федера.ть законнар hэм
TaTapcTarr Респубшлкасы закоЕнары белэн
гап{елге ашырыла.
Щирлек ширле yзидарэ органIIары федераь
закоIrнарда hэм Татарстан Ресrryбликасы
зaконнарьпца билгелэнган тэртиптэ, бу
максатларга булеп бирелгэн матди ресурслар
haM финаrrс чарапары чикJIэрендэ, бирелгэн
дэyлэт вэкалетлэрен гttl\dэлгэ атпырган очен
жаваплы.
Татlшьrрылган вэкапэтлэрне гаNIэлгэ аптцру
дэyлэт контролеЕдэ тора. Аерьпл дэyлэт
вэкапэтлэDен Жирле чзидаDэ оDганнаDы



тарафьшнан гаплэmе атпыр}rrlы контроJIьдэ тоту
шартлары heM тэртибе федераь законнар hэм
Татарстан Рестryбликасы законЕары белэн
биmелэнэ.
Иске Исаково авыл щ}Iрлеге Советы yз
векLпэтлэре IIикJIэрендэ Yзлерена таrlrпнрылган
аерым дэyлат вэкалэтларен гамэJгэ аrrтыру
очен Щирлек шцрле yзидарэ органнары
карап,rагыЕда буrган матди ресурслардан hэм
финанс чарапарыннан остэме файдалану
очракпарьш hэм тартибен билгелэргэ хокуклы.
4. Иске Исшсово авыл ширлеге башкарма
комитеты чираттtлгы финанс еJIына авыл
жирлеге бюджетыrr тезу hэм анш{ 1тэлеше
турьпца хисап тозY вэкапетлэреЕ тапшыру
турында TaTapcTarr Ресrryбликасы Бегелмэ
муниципаJIь раrlоньпlьп1 финанс органы белэн
килешl, тозергэ хокукJIы.
5. Иске Исаково авып }IФ.Iрлеге батпкарма
комитеты Татарстаrr Ресrryбликасы Финанс
министрJIыгы белэн Щирлек бюджетыныц
касса lтэлеше буенча вэкаjIэтлэрЕе тtlпшьцу
турында кипешl. тозергэ хокукJIы.
6. Авыл жирлеге щирле yзидарэ оргаЕнары,
Иске Исаково авыл )Iрrрлеге Советы
тарафыннан элеге вэкалэтларне гаI\dэлгэ
атпьцуда катнашу хокукын гапdэJIге ашыру
турыЕда Карар кабул ителган очракта
федераль закоЕда биrrгеленгэн тэртиптэ
Yзлэренэ тапшырыJIмuган деYлэт вэкапэтлэреЕ
гапdэлгэ fiтп,Iруда катнапталар. ))

8 маry{о. Щпрлек )щ|рле Yзпдаре органЕ8рыныц Щирлекнец щрлi еЬемпяттеге
месьэлелерена кертыIмегеЕ сорауларыЕ хал итyге хокукпары

l булекнеry ]2нче пункmъr:
<I2) Щирлек территориясендэ яшэ\rче
хущасыз хайваннарны тоту hэм карап тоry
буенча чарапарны тормнrпка аmру;>

I булекнец ]2нче flункmын mубанdаzе басмаdа
баян umарzа:
к12) Щирлек территориясендэ яшэyче хужасыз
хайваrrнарга монэсэбэттэ эшчэнлекне гаN{элге
ашп,Iру;)
(27.12.2018 N 498-ФЗ Феdераltь закон)

19 Maryte. Терри:гориаJIь пщтпмагый чзидаре
3 булек:
к3. ТерриториаJIь ихqгиплагьтй yзидарэ гtlI\,IэJга
ашшрыпа торгЕlЕ территория чикJIэро, Щирлек
Советы тарафыннан, элеге территориядэ
яшэlче хЕlлык тэкъдиме буеrтча билгелэнэ.>

3 булекне яryа реdакцuяdа баян umарzа:
<3. ТерриториЕшIь ихqгимагьй yзидарэ гtlпdэлгэ

атпьтыла торган территория чиюIэре тиешле
территориядэ яше\лIе хаJIык тэкъдиме бченча.
Щирлек Советы тарафыннаrr билгелэнэ. >>

(27, 1 2. 20 ] 8 М5 5 6-ФЗ Феdераltъ закон)



Тубанdаее басмаdа яtlа 4.I пункmьl белан mульtланdырьlрaа:

К4.1. ТерриториЕuIь иrrqгимагьй yзидарэ территориаJIь и}rgгимагьй ридарэ устЕlвын теркэген
ВаКЫттаII ulJIып, тиецIпе жирлекJIерЕец, NrуfiиципuшIь районныr1 хирле yз}царэ вэкалэтле оргЕlЕы
бУлып сzшала. ТерриториаJь и>кгимагьлй узидарэ уставыII теркэy тэртибе муЕиципaль берэмлек
УСТtlВы hэм (яки) муниципЕlJIь берэмлекнец вэкиJIлекJIе органы Еорматив хокукый актлары белэн
билгелэнэ.>>

(27. I 2. 20 1 8 М5 5 б-ФЗ Феdералlь закон)

22 мацле. Гавами тышIаулаI)
22 MaryIe. Гавамп тыцлаулар, фпкер
аJIышулар

Q 9. ] 2. 2 0 ] 7 Ns4 5 5 -ФЗ Фedepaltb закон)
10 булек:
к10. Ха-тшпс тыцлауларын оештыру hэм

yгкэрy тэртибе Щирлек Советы тарафьшrнаrr

расланган хапык тш{лаулары турьшдtlгы
Нигезлэмэ белэн билгелэпэ.>>

10 булекне яryа басмаdа баян umарzа:
к10. олеге маплэнец 3нче олешендэ

црсэтеJгэн проектлар hэм месьэлэлэр буенча
ачык тыцлаулар оештыру hэм угкэру тэртибе
кИске Исаково Еlвып щирлеге) муниципаль
берэмлеге Уставы hэм (яисэ) Щирлек Советы
тарафьтннан билгелэнэ hэм муЕиципaль
берэмлек хаJIкына гаваIчfи тыцлаулар yгкэрy
вЕlкыты hэм урьrны турьЕIда аJIдан хэбэр ицне,
NrуниципаJIь хокукъй акт проекты белэн уз
вакытыIца таныпrуЕы, муЕиципIIJIь берэмлек
халкыныц гаваI\ли тыцлауларда катнЕlшуын
тээмин I,ITrIe баIшса чараларны, кабул ителгэн
карарларншI даJIиJIлангэII нигезлэнешен дэ
кертеII, тьщлаул4р IIэтищалэрен хаJIыкка
иrълан Irгyне (бастырып IБIгаруны) *уздэ
тотарга тиеш.>
(29. 1 2. 20 1 7 М45 5-ФЗ Феdералtь закон)

53 мацда. Жирлек Башкарма комптеты векаJIетлаDе
2 булекнец 12 пункmы:
Klz) Щлрлек территориясендэ яшаrIе
хущасьв хайваннарны тоту hэм карап тоry
буенча чарaларЕы тормьшка атпьту; )

2 булекнец 12 пункmьtн mубанdаzе реdакцuяdа
баян umарzа:

к12) Щлрлек территориясеЕда яшеlче
хущасыз хайваннарны тоry hэм карап тоту
буенча чараларны тормьшIка ашьцру; )
(2 7. 1 2. 2 0 ] 8 Ns498-ФЗ ФеOералtь закон)

73 МаДДО. МУшиципаJIь хокукый аrсrларны хаJIыкка пгълаЕ иту (бастырып чыгару) heM
аJIарЕыц yз кочеЕе керч тартибе

3 булекне mубанdаzе эчmалекле яца абзац белан mульtпанdьtрырiа:
КМУНИЦИПаь хокукъrй актларIIы, жg{рле yзидаре органнары арасында тозелэ торган

КИЛОШyлэрне xajIыKKa игьлан иту (бастьтрьш .шгару) тэртибе Щирлек Уставы белэн билгелэнэ
hЭМ феДераль закон белэн чикJIэнэ торг€lн муниципапь хокукый актлардан яки аерым
Еигезлэмалэрдэн тыш, таЕышу момкиЕлоген тээмин итэргэ тиеш.)
( ] 8. 04. 2 0 ] 8 Ns8 3 -ФЗ Феdераllь закон)



карарына

III IIАКЫРЫЛЫШ
ТАТАРСТАН РЕ СIIУБЛИКАСЫ

БогЕJIма lчtш{ициIIАль рАЙоны
(ИСКЕ ИСАКОВО АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ>

МУШШЩПАЛЬ БЕРаМJIЕГЕ СОВЕТЫ

КЫРЫК ИКЕIIIIЕ СЕССИЯ

кАрАр }lb 1

иске Исаково авылы

<<Татарстан Республикасы
Бегелма муниципаль районыныц
<<Иске Исаково авыл щпрлеге>
мунпципаль берамлегенде
гавами тыцлаулар оештыру hoM yTкopy
тертибе турында> Нигезлеме хакында

<<20>> май 2019г

<<Россия ФедерациясеIцэ жирле yзидарэ оештыруныц гомуми
ПРинциплары црындa>) 200З елныц б октябрендэ кабул ителгэн NЬ131-ФЗ
ФеДеРаПЬ З€lконныц 28нче маддэсе, Татарстан Ресгryбликасы Богелмэ
муниципалъ ршiоныныц <<иске Исшсово авыл щирлеге> муниципапь
берэмлеге Уставыныц 22нче мац,цэсе нигезендэ haM <<Иске Исаково авыл
Х{ИРЛеГе)) МУницип€lлъ берэмлегенда яшэ!челэрнец муниципЕrпь хокукый
аКТЛаР ПРОектлары турында фикер апышуда катнашу хокукJIарын тээмин итy
максатларында

Иске Исаково авыл щирлеге Советы

КАРАР БИРЩЕ:



1. <<Татарстан Ресгryбликасы Богелмэ муниципа.пь районы <Иске Исаково
аВЫЛ ЖИРЛеге) Iчtуниципаль берэмлегендэ гавами тыцлаулар оештыру hэм угкэру
тэртибе турындa>) Еfuгезлэмэне расларга (Кушымта 1).

2. <<Татарстан Ресгryбликасы Бегелмэ м)rниципапь районыныц кИске
Исаково авыл х(ирлеге) муниципа.пь берэмпегендэ гавами тыцлаулар оештьтру
hэм угкэру тэртибе турында>> Иске Исаково €лвыл х(I4рлеге Советыныц 201 1

елныц 24 декабрендэ булып узган ХХ сессиясендэ кабул итеJIгэн Знче карарын

Yз кочен югаJIткан дип танырга.
З. Олеге карарны щирлек территориясендэге мэгьлiмат стендларында

хаlrыкка игьлан итэргэ haM <<Интернет>> челтеренде Бегелмэ муниципаль

рйоныныц ресми портапында урнаштырырга.
4. Олеге карарныц к итyflе yз остемда капдыр€лм.

<<Иске Исаково авыл щи
муниципаль беремлеге Э.М. Кэримова.
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ТАТАРСТАН РЕСIIУБJIИКАСЫ БОГЕЛМа МIrнIШ{ИIIАJIЬ
РАЙОНЫНьЩ (искЕ исжово Авыл щирлЕгЕ> щь
БЕраIлI.IIЕгЕIца гАвАми тьщлАулАр оЕштыру hэм YткарY

ТаРТИБЕ ТУРЬПIДА НИГЕЗЛЭМЭ

1. гоlчfичIи нигЕзламалэр
1.1. олеге ЕIигезлэмэ <<Россия Федерациясендэ щирле Yзидарэ оештщруныц

гомуми цринциплары турындa>) 200З елныц б октябрендэге 131_ФЗ Федерапь
закон, Татарстан Ресгryбликасы Бегелма iчrуниципаль районыныц <<иске Исаково
авып щцрлеге) муниципЕLпь берамлеге Уставы нигезендэ Татарстан
РесгrублИкасЫ БегелмЭ IfуIrициПатlь рш?ОныныЦ <<Иске ИсаковО авыЛ Щщрлеге>>
муниципагlь берэмлеге территориясеIцэ ачык тыцлаулар оештыру hэм уткэру
тэртибен билгели (апга таба - ачык тыцлаулар).

1.2. Ачык тьгцлаУлар Иске Исаково авыл щирлеге Советы, Иске Исаково
aBbUI щцрлеге Баrrrлыгы тарафынн€лн IчгуIrиципапь берамлек Уставы проекты,
элеге Уставка узгэрешпар hэм остамелэр кертy турында Irлуниципапь норматив
хокукый акт проекты, щцрлек бюджеты цроекты hэм аныц lтэлеше чфындагы
хисап цроекты, tvrуниципаль берэмлекнец социапь-икътис4дый усеше стратегиясе
проекты, Iчrл{ициПа.гlь берЭмлекне Yзгэртеп кору турынд€лгы масьэлэлэр буенча
фикер €rпышу очен lткэрела.

1.3. ГРаЖДаннар тыцлауларны yгкэрy инициативасын инициатив торкем аша
гамалгЭ ашцра, уЛ )цирле YзидарЭ органнарына сайлауларда €жтив сайлау
хочrкына wя <<Иске Исаково авыл щцрлеге) Ntуниципапь берэмлеге хапкы
арасыннЕlн формапшlа.

2. АIШК ТЬЩЛАУЛАРНЫ БИJIГЕЛОY
2.1. ХаЛЫК апДыIца тыцлаулар х€lJIык, Иске Исалсово авыл х(щрлеге Советы,

Иске Исаково авыJI ширлеге Баrrшrыгы инициативасы белэн yткэрела.
ИСКе ИСаКОво авып щирлеге Советы яки хапык инициативасы буенча

lткэрелэ торг€lн ачык тыцлаулар Иске Исаково авыл жирлеге Советы
тарафыннаrr, э Иске Исаково aBbul щцрлеге Баrrшrыш инициативасы белэн
ytкэреJrrчесе Иске Исаково авыл щирлеге Баrrrлыгы тарафыннаrr билгелэнэ.



2.2. Xasblк тыIцауларына чыгарга тиеш:
1) <ИСКе ИСаково авыл жцрлеге) муниципа.пь берэмлеге Усiавы проекты,

ШryЛаЙ УК ЭЛеге Уставка lзгэрешлэр haM остэмэлэр кертy муниципаль хокукый
аКТЫ ЦРОеКТЫ, Уставка узгэрешлэр бары тик Уставта беркетелгэн щирле
аhЭМИяттэге масьэлэлэрне hэм аларны хэл итy вэкалэтлэрен Россия Федерациясе
КОНСТИТУlдИясенэ, федераль законнарга туры китерy максатларында гына кертелэ
торган очракJIардан тыш;

2) <ИСКе Исаково авыл щцрлеге) tvrуниципаль берэмлеге бюджеты проекты
hэм аныц Iтэлеше турында хисап;

3) <ИСКе ИСаково авып щцрлеге) муниципаль берэмлеген yзгэртеп кору
турында мэсьалэлер));

4) МУНицип€lль берэмлекнец социаль-икътисадый yсеше сц)атегиясе
проекты.

2.3. ГаВаrrли тыцлаулар yгкэрy турындагы карар, законнарда hэм элеге
FIигезлэмэдэ кар€rпган очракJIардан тыш, элеге Уставка lзгэрешлэр hэм
ОСТЭМЭЛЭР KepTy турында муниципапь порматив хокукый акт проекты, щцрлек
бЮДЖеТЫ ПРОекты hэм аныц 1тэлеше турында хисап проекты, муницип€ллль

беРЭМЛеКНец социапь-икътис4дый yсеше стратегиясе проекты, муницип€lль
беремлеКне Yзгэртеп кору турындагы мэсьэлэ, тиешIле орган яиQе муницип€tль
беРЭМЛеКнец вазыйфаи заты тарафыннан муниципапь берэмлек Уставы цроекты
карапганчыга кадэр 7 кеннэн дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

2.4. Гаваrrли тыцлаулар yгкэрy турындaгы карар, гавами тыцлауларга
ЧЫГаРЫЛа ТОРГаН МЭСЬЭлЭлэрне кiрсэтеп, Iчýrниципапь берэмлек Уставы
ПРОеКТЫН, ШУЛаЙ Ук элеге Уставка yзrcрешлэр hэм остэмэлэр KepTy турында
МУНИЦип€lль норматив хощукый акт проектын, щирлек бюджеты проектын hэм
аНЫЦ УГЭлеше турында хисап, tvtуниципапь берэмлекнец соци€tJIь-икътис4дый

YСеШе СТРатегиясе проектын, муниципЕlпь берэмлекне yзrcртеп кору турында
МЭСЪЭЛЭЛЭР бУенча гавами тыцлаулар уздыру и)ынын hэм вакытын кlрсэтеп,
ЗаКОННаРДа haM элеге ЕIигезламэдэ карапган очракJIардшr тыш, 5 коннэн дэ соцга
ка.шrлыЙча бастырылып чыгарылырга тиеш.

2.5. Устав цроекты, Уставка Yзгэрешпэр hэм остэмэлэр кертy турында
NгунициП€l"ль хокУкый шст щроекты, а.парны карау коненэ кадэр 30 коннэн да
СОЦГа Ка.ГrМыЙча, Иске Исаково авыл щирлеге Советы тарафыннан билгелэнгэн
ЭЛеГе УСтав цроекты буенча тэкъдимнэрне исэпкэ апу тэртибен, кlрсэтелгэн
МУНИЦИПЕrПЪ ХОкУкыЙ акт проекты буенча тэкъдимнэрне исэпкэ alry тэртибен,
ШУЛаЙ УК аныц фикер алышуында цражданнарныц катнапIу тэртибен рэсми
игълан итэрге тиеш (2нче Кушымта).

2.6. ИСКе Исаково авыл )цирлеге Советыныц х€lпык апдында тыцлаулар
билгелэу турындагы карарында црсателэ:

1) ачык тыцлаулар темасы;
2) ачык тыцлауларны yткэрy датасы, вакыты, урыны;



3) ачык тыцлауларны угкеру буенча махсус тозелгэн комиссия яки эш
торкеме составы.

3. АЧЫК ТЬЩJIАУJIАРНЫ ОЕШТЫРУ ТаРТИБЕ
3.1. АчЫк тыцлаУларны эзерлаY hэм угкэру <<Иске Исаково авыл ширлеге)

МУНИЦИПаПЬ беРЭМлеге х(црле yзидарэ органнары тарафыннан (аlrга таба - ачык
тыIilIауларны оештыручы) гамэлгэ атпырыла.

3.2. АЧЫК Тыцлауларны эзерлэy hэм ркэрy процессын ачык тыцлауларны
оештыручы тээмин итэ:

- аЧЫК ТЫцлаУларда катнапцruыларныц баrrrлангыч составын билгели;
- ЧЫГЫШIпар эзерлэргэ кирэк булган мэсьэлэлэр исемлеген билгели;
- ачыК тыцлауларга чыгарылгаН мэсьэлэлэр буенча докJIадчыларныц

баIплаrrгыч составын билгели;
- ачык тыцлаулар yгкэрy регламентын билгели;
- ХаЛЫК ztJIДында тыцлаулар очен чыгарылган муницип€rль хокукый акт

проекты буенча искэрмэлэр hэм тэкъдимнэр хФIюны гамэлгэ аптцра;
- аЧЫК ТЫIЦаулар нэтюкэларе буенча кIФэкJIе белецrплэ материаплар,

йомгаклау документлары проектларын эзерли;
- ачык тыцлаулар беркетмэсен алып баруны тээмин итэ;
- ачык тыцлаулар нэтищэлэре буенча тэкъдимнэр эзерлэlне оештцра;
- аЧЫК ТЫцлаулар нэтищэларе буенча бэялэмэне хапыкка х{иткерyне тээмин

итэ.

З.З. <<ИСКе Исаково авыл щирлеге) муниципaпь берэмлеге халкы ачык
ТЫЦЛаУЛаР YtкэрY турындагы карар игыIан ителгэн коннан zlлып, апарны YткэрY
КОНеНЭ КОДЭР, Иске Исаково авыл щцрлеге башлыгына ачык тыцлауларга
ЧЫГарыла торган масьэлэ буенча язма тэкъдимнэр hэм искэрмэлэр, шул исэптэн
МУНИЦИпапЬ хокукый актныц гавами тыцлауларына чыгарыла торгаJr тозэтмэлар
hЭМ башка такъдимнэр шибэрергэ хокукJIы. Иске Исаково авыл х(ирлеге
БаrПлыш кипгэн тэкъдимнэрне hэм искэрмэлэрне юмумиrrештерyне оештыра.
Кlрсэтелгэн тэкъдимнэр heM искэрмэлэр, мэгы\rIчIат итеп, хапык тыцлауларында
катнапцлыларга житкерелэ.

4. АIIЫК ТЫЦЛАУЛАРДА КАТНАШУЧЫJIАР
4.1. Гавами тыцлауларда катнашырга чакырьша апа:

- депутатлар;
- дэyлэт хакимияте органнары hэм щирле yзидарэ органнары вэкиплэре;
- эцлIэнJIекJIэре фикер апышIына торган тема белэн бэйле булган оепIма,

предцриятие, )лреждение щитэкчелэре яки вэкиJIлэре;
- экспертлар;



- саяси партиялэрнец тобэк hэм хqирле булеклэре, ищтимагый берлэшмэлэр
вэкиJIлэре;

- массакyлэм мэгьпlмат чарапары;
- <<иске Исаково авыл щирлеге) Iчrуниципашь берэмлеге территориясендэ

яшэlче гражданнар.
4.2. ХаllЫК Тыцлауларында yз тэкъдимнэрен далиjlпэy очен чыгыш ясау

хокукы белэн, халык тыцлауларын оештыр)чыга ачык тыIцаулар YгкерY коненэ
КаДЭР З КеННОН Дэ соцга капмыйча язма гаризалар биргэн гр{Dкданнар катнаша.

5. AIШK ТЬЩЛАУJIАРНЫ YТКОРY ТаРТИБЕ
5.1. Ачык тыцлаулар угырышшар формасында угкарелэ.
5.2. ГаВаrrЛИ тыцлауларда рэислек итyче жирлек Баrrшrыгы булырга момкин.
5.3. Ачык тыцлаулар рэислек ицченец кереш сyзе белэн ачыла, ул

катнашIучыларга ачык тыIilIауларныц темасы, ачык тыцлаулар угкарyнец тэртибе
турында хэбэр итэ.

5.4. РЭИСЛек итуче ачык тыцлаулар алып бара hэм кон тэртибендэге
мэсъэлэлэр буенча фикер апышry тэртибен кyзэтэ.

5.5. РЭИСЛеК ицче чIФат тэртибендэ топ докJIадчыга (естэмэ док.тIадчыгф,
ШУЛаЙ УК Чыгыш ясарга телэк белдергэн батттка ачык тыцлауларда
катнашцлыларга чыгыш ясау очен ср бира.

5.б. Чыгьпllныц вакыты, чыгыш яса}пIыJIар саныннан haM хапык тыцлаулары

УГКЭРY ОЧеН билгелэнган вакытлардан чыгып, рэислек итyче тарафыннан
билгелэна.

РОИСЛеК иТУче чыгыш ясауIыпар санына карап, хаJIык тыцлауларында
катнашучыларныц чыгыш вакытын чикJIэргэ хокукJIы.

5.7. Рэислек ит!че ачык тыцлауларда тэнэфес иьлан итергэ хокукJIы.
5.8. АЧык тыцлауларда катнапцлыныц чыгышы тэмамланганнан соц яки

ЧЫГЫШ ЯСаУ ОЧен бирелгэн вакыт узгач, раислек ицче ачык тыцлауларныц
баШКа катнапццьшарына чыгыш ясаучыныц позициясе hэм (яки) арryментлары
бУеНЧа тогэллэштерyче сораулар б"рy hэм сорауларга жаваIIлар очен остэмэ
вЕлкыт бruру момкинпеге бирэ.

5.9. Сораулар язмача да, телдэн дэ бирелерга момкин.
5.10. Ачык тыцлауларда катнаццлыпарныц чыгышлары тэмамлангач,

РЭИСлек ицче, кирэк булганда, хЕlпык тыцлаулары барышында эйтелгэн
ТЭКъДимнэрне ачыкJIау очен комиссия яки эшIче торкем эгьзапарына сyз бирергэ
момкин.

5.11. Ачык тыцлаулар lткэрк)ндэ тэртип caKJIay ачык тыцлауларда катнашу
очен мэхqбури шарт булып тора.

5.t2. Хагrык тыIilIауларында катнапIучылар хапык тыцлауларыныц
барытттына тыкIпыныргц апарны озэргэ hэм апарны yткэрyгэ комачауларга



хокук.IIы т\rгел. Хапык тыIuIауларында катнашDлыцар тарафыннан yткэрy
тэртибен бозу очрагында, эшче торкем рэисе ачык тыцлаулар yткерy урынынн€lн
китYне тапап итэргэ хокукJIы.

б. АIшк тьщлАулАрныц натищаларЕн расмилаштЕрY
6.1. АЧЫК Тыцлаулар вакытында беркетмэ €лJIып барыла. Ачык тыцлаулар

беРКеТМЭСенДэ ачык тыцлаулар ytкэрyнец датасы hэм урыны, ачык тыцлауларда
КаТНаШУЧЫЛаР с€lны, Рэиснец, Сещретаренец hэм комиссиянец башка
ЭГЬЗаПаРЫНЫЦ фаlлилиялэре, докJIадчыныц (естэмэ докJIадчы) hэм ачык
ТЫЦЛаУЛаРДа баШка катнашцлыларныц исемнэре, докJIадыныц кыскача эчтэлеге
якИ чыгышыныЦ кыскача эчтэлеге, башка шартлары чагылдырыпа. Ачык
тыцлауларда катнапццыларныц барлык кисэтуларе hэм тэкъдимнэре
секретариатка язма формqда бирела hэм гаваrrли тыцлаулар беркетмэсенэ теркалэ.

Йомгашlау беркетмесендэ тубэндэге нигезлэмэлэр булырга тиеш :

1) кергэн тэкъдимнэрнец гомуми саны;
3) аЧЫК ТЫIilIаУларга чыгарылган, эмма апарга кабул ителмэгэн мэсьэлэлэр;
4) ачык тыцлауларда кабул ителгэн мэсьэлэлэр.
6.2. АЧЫК ТЬЩлаулар беркетмэсе рэислек ицче тарафыннан имз€lпана haM

аНЫЦ ВаК€lлЭТЛеРе барлык вакыт дэваi\dында щирлек Советы материапларында
СаКJIаНа, Э бУ Вакыт узгач, лчýrниципаль архивка сакJIауга тапшырыла.
МУНИЦИПа.пь архивта ачык тыцлаулар материаJIларын сакJIау вакыты Иске
ИСаКОВО аВЫл щирлеге Советы тарафынншr билгелэна hэм ул дyрт елдан да ким
була аlrмый.

6.3. ХаТlык тыцлауларыныц нэтищэлэре ачык тыцлаулар 1ткэргэннэн соц 5

коннэн дэ соцга ка.гrмыйча игьлан ителергэ тиеш.
б.4. МУниципЕlль берэмлек Уставы проекты, элеге Уставка lзгэрешлар haM

ОСТЭМЭлэр кертy турында муниципaпь норматив хокукый €жт проектын, авыл
ЖЦРЛеГе бюджеты проектын hэм аныц yтэлеше турында хисап проектын,
МУНИЦипапь берэмлекнец социапь-иrьтисадыЙ yсеше стратегиясе цроектын,
NIУНИЦИПагrь берэNIпекне yзгэртеп кору турындагы мэсьэлэлэрне кара}чы Иске
ИСаКОВО аВыл х(ирлеге Советы сессиясенде комиссия яlаl эшче торкем рэисе
депутатларга комиссия эше турында, lткэрелrэн гавами тыцлаулар нэтих(элере
турында доIшад бrФа hэм йомгактlау беркетмасен тэкъдим итэ.



иске Исаrtово

АlIЫК ТЬЩJIАУЛАРГА IШГАРЫЛА ТОРГАН ШrНИЦИПАЛЬ
ХОЮrКЬЙ ЖТЛАР ПРОЕКТЛАРЫНА ГРАЖДАННАРIIЫЦ

ТаКЪДШШIОРЕН ИСОПКО А"IIУ ТаРТИБЕ haМ (IIЕТРОВКД ДВШП
ЩИРЛЕГЕ> МУНИЦИПА"IЬ БЕРаМJIЕГЕ ГРАЖДАННАРЫНЫЦ

ФикЕр Алышум кАтнАш)rы

1. <<ИСКе ИСаково авыл ширлеге) муIrиципапь берэмлеге гражданнарыныц
}tУНИЦИПЩIЬ ХОКУкыЙ актлар проектлары буенча тэкъдимнэре Иске Исаково авыл
ЩИРЛеГе СОветына тубэндэге аш)ес буенча кертелэ: 42З2ll, Татарстан
Ресгryбликасы, Бегелмэ рйоны, Иске Исаково авылы, Совет )фамы, 46нчы
ЙОРТ, ЧrШЫМТа итеп бирелэ торган 1рнэктэге тозэтмэлэр таблицасы формасында
язма рэвештэ:

м
m/с

Пункm,
аспункm

Карар
проекmы

mексmьl

Тезаm-

Jйалар

mексmьl

Тезаmмаларне

uсапка алып,

проекm mексmьl

Тезаmма авmоры
(Ф.И.О., аdрес,

элд, у|{у ypbtHbt)

ТЭКъдимнэр IчrуниципЕtпь хокукый актлар проектларын х€lлыкка игьлан
иткэннэн соц (бастырып чыгару) яки <<IfuTepHeT>> челтэренда <<Бегелмэ

МУНИЦИП€lПЬ РаЙоньп> м).ниципапь берэмлегенец рэсми портапында
bugulma.tatar.ru heM <TaTapcT€tH Ресгryбликасыныц хокукый маьлiмат рэсми
портапъD) интернет-ресурсында урнаштырганнан соц, б.р аЙ дэвамында эш
коннэрендэ 8.00-1 7.00 сэгатьлэрдэ кабул ителэ.

2. ЧЫГЫШ ясау хокукы белэн ачык тыцлауларда катнапry очен гаризапар
ЧЫгыш ясаучыларга шэхсэн тубэндаге адрес буенча бирелэ: 42З2|1, Татарстан
РеСГryбликасы, Бегелмо районы, Иске Исаково авылы, Совет )aр€лмы, 46нчы
йорт.

ГаРИЗШlар ачык тыцлаулар угкэрyгэ кадэр 5 кеннэн дэ соцга ка.гrмыйча, эш
коннэрендэ 8.00 - 17.00 сэгатьлэрдэ кабул ителэ.



З. ГраждашIарныц тэкьдимнэре карау очен ма(сус тозелгэн комиссиягэ яисэ
мУI{иципаJIъ хоIryкый аr<тлар проектларына кергэн тэкъдимнэрне исепкэ аJIу,
гомумипештерy hэм карау буенча эIIIЕIе торкемг€) 1дlrrьтtrrьшо.


