
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

                         "ИННОПОЛИС” ШҼҺҼРЕ МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ 

ГРАЖДАННАРНЫҢ УТЫЗ ТУГЫЗЫНЧЫ ҖЫЕНЫ 

 

КАРАР № 1 
«25» июль 2019 ел                                                                                    Иннополис шәһәре 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлек территориясендҽ 
реклама һҽм реклама чаралары, массакүлҽм мҽдҽни-агарту, театр-тамаша, 

спорт чаралары оештыру һҽм үткҽрү тҽртибе турындагы 
Нигезлҽмҽне раслау хакында 

 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы,Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районының «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставы белән, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының «Халык күп була торган чаралар үткәргәндә 

җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать куркынычсызлыгын тәэмин итү турындагы нигезләмәне 
раслау хакында» 2002 ел, 10 ноябрь, 628 карарына таянып,    «Иннополис шәһәре» 
муниципаль берәмлегендә спорт һәм реклама чаралары, массакүләм мәдәни-агарту, 
театр-тамаша чараларын оештыру һәм уздыру ӛчен шартлар тудыру максатыннан,   

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге Халык җыены 

Карар чыгарды: 
    1. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис шәһәре» 
муниципаль берәмлеге территориясендә массакүләм мәдәни-агарту, театр-тамаша, 
спорт һәм реклама чараларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында» Нигезләмәне 
расларга (кушымта итеп бирелә) 
    2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 
порталында (<url>) (http://pravo.tatarstan.ru (Интернет челтәрендә Татарстан 
Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында), Югары Ослан 
муниципаль районының мәгълүмат сайтында (<url>) http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/), 
шулай ук Иннополис шәһәре мэриясе бинасында урнашкан махсус мәгълүмат 
стендында урнаштырырга. 
    3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 
 
Рҽислек итүче,  
Иннополис шҽһҽре  Мэры               Р.Р.Шагалеев  



«Иннополис шәһәре»  
муниципаль берәмлеге  

гражданнарының  
2019 елның 25 июле, № 1  

    XXXIX җыены    карарына 
Кушымта 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ массакүлҽм мҽдҽни-агарту, 

театр-тамаша, спорт һҽм реклама чараларын оештыру һҽм үткҽрү тҽртибе 
турында» 

                                                        Нигезлҽмҽ 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис 
шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә массакүләм мәдәни-агарту, театр-
тамаша, спорт һәм реклама чараларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында» 
Нигезләмә (алга таба  - Нигезләмә) «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 
номерлы Федераль закон нигезендә, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 
турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
Законы,Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставы белән, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Халык күп була торган чаралар үткәргәндә җәмәгать тәртибен һәм 
җәмәгать куркынычсызлыгын тәэмин итү турындагы нигезләмәне раслау хакында» 
2002 ел, 10 ноябрь, 628 карарына таянып,   «Иннополис шәһәре» муниципаль 
берәмлегендә спорт һәм реклама чаралары, массакүләм мәдәни-агарту, театр-тамаша 
чараларын оештыру һәм уздыру ӛчен шартлар тудыру максатыннан эшләнде һәм 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шәһәре» 
муниципаль берәмлеге территориясендә массакүләм чаралар уздыру ӛчен ачык 
мәйданчыкларда, вакытлыча әзерләнгән яисә махсус билгеләнгән массакүләм чаралар 
уздыру ӛчен, шулай ук аларны үткәрү чорында махсус билгеләнгән шәһәр 
мәйданнарын, паркларны, урамнарны, сулыкларны һәм башка территорияләрне 
(махсус корылмалардан тыш) оештыру һәм үткәрү тәртибен билгели. 

                                                 1. Гомуми Нигезлҽмҽлҽр. 
1.1. Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге тӛп тӛшенчәләр һәм терминнар кулланыла: 
1) массакүләм чара - массакүләм чаралар уздыру ӛчен вакытлыча әзерләнгән 

яисә махсус билгеләнгән ачык мәйданчыкларда, шулай ук аларны уздыру чорына 
махсус билгеләнгән шәһәр мәйданчыкларында, паркларда, урамнарда, сулыкларда 
һәм башка территорияләрдә (махсус корылмалардан тыш)    анда 100 һәм аннан да 
күбрәк кеше катнашу кӛтелгән килештерүне таләп итә торган концерт, мәдәни күңел 
ачу, театр-тамаша, реклама, спорт һәм башка массакүләм чаралар уздыру 
максатыннан кешеләрне массакүләм җыюлар; 

2) массакүләм чараны оештыручы-оешма һәм учреждение җитәкчеләре, 
вазыйфаи һәм шәхси затлар, массакүләм чараны турыдан-туры оештыручылар (алга 
таба-оештыручы); 

3) массакүләм чараны уздыру объекты администрациясе - массакүләм чараны 
уздыру объекты белән идарә итү, аннан файдалану һәм аның белән эш итү хокукына 
ия юридик зат, физик зат; 

4) массакүләм чараны уздыру  объекты (массакүләм чараны уздыру урыны) – 
массакүләм чаралар уздыру ӛчен вакытлыча әзерләнгән яисә махсус билгеләнгән ачык 
мәйданчыклар, шулай ук аларны уздыру чорына махсус билгеләнгән шәһәр 
мәйданнары, парклар, скверлар, урамнар һәм башка территорияләр (махсус 
корылмалардан тыш); 

5) массакүләм чарада катнашучылар-массакүләм чараны оештыруда һәм 
үткәрүдә турыдан-туры катнашучы оешмалар һәм учреждениеләр вәкилләре, физик 
затлар. 



1.2. Массакүләм чараларны оештыру һәм уздыру әлеге Нигезләмә белән җайга 
салынмый, аларны оештыручылар булып тора: 

а) дәүләт хакимияте органнары (дәүләт бәйрәмнәре, истәлекле кӛннәр, истәлекле 
даталар һәм гомумроссия, республика яки халыкара характердагы башка бәйрәмнәр 
белән бәйле рәвештә гамәлгә ашырыла торган массакүләм чараларга карата); 

б) Иннополис шәһәренең җирле үзидарә органнары; 
в) дәүләт, муниципаль предприятиеләр яисә учреждениеләр (әлеге оешмаларның 

устав эшчәнлеге нигезендә һәм беркетелгән территорияләрдә яисә әлеге 
оешмаларның биналарында (урыннарында) үткәрелә торган массакүләм чараларга 
карата). 

1.3. «Җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йӛрешләре һәм пикетлар 
турында» 2004 елның 19 июнендәге 54-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясында 
күрсәтелгән чараларны оештыру һәм уздыру әлеге Нигезләмә белән җайга салынмый  

. 

2. Массакүлҽм чара үткҽрүгҽ хҽбҽрнамҽ бирү тҽртибе. 

2.1. Массакүләм чараны оештыручы чарага кадәр 15 кӛннән дә соңга калмыйча 
Иннополис шәһәре Башкарма комитетына әлеге Нигезләмәнең №1 Кушымтасы 
нигезендә форма буенча язма хәбәрнамә бирү юлы белән массакүләм чара уздыру 
турында хәбәр итәргә тиеш. 

 2.2. Мӛрәҗәгатькә түбәндәге документлар теркәлә:  
- оештыручының шәхесен раслаучы документ күчермәсе (паспорт);  
- юридик затлар ӛчен — Юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан ӛземтә;  
- шәхси эшмәкәрләр ӛчен - шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан 

ӛземтә;  
- массакүләм чараны уздыру урыны һәм вакыты күрсәтелгән массакүләм чараның 

программасы (сценарий планы);  
– пиротехник эшләнмәләр кулланып массакүләм чара үткәргәндә-пиротехник 

эшләнмәләрне (эшләтеп җибәрү мәйданчыгы) урнаштыру пунктларын, сак һәм 
куркынычсыз зоналарны, пиротехник эшләнмәләрне саклау урыннарын күрсәтеп, 
пиротехник күрсәтү урыннарын, пиротехник күрсәтүне гамәлгә ашыручы оешма белән 
килешү, аның исемен, теркәү урынын, юридик адресны, элемтә ӛчен телефоннары. 

 2.3. Массакүләм чара уздыру турында хәбәрнамәдә күрсәтелә:  
1)массакүләм чараның максаты;  
2)массакүләм чара уздыру формасы;  
3)массакүләм чара уздыру урыны (урыннары) ;  
4)массакүләм чараны уздыру датасы, вакыты;  
5)массакүләм чарада катнашучыларның фаразланган саны;  
6)җәмәгать һәм санитар тәртипләрнең массакүләм чарасын, янгын 

куркынычсызлыгы, медицина ярдәмен оештыруны тәэмин итү формалары һәм 
ысуллары;  

7)массакүләм чара үткәргәндә тавыш аударучы техник чаралардан файдалану 
(андыйлардан файдаланганда));  

8)массакүләм чара үткәргәндә (андыйлардан файдаланганда) транспорт 
чараларының фаразланган саны);  

9)оештыручының фамилиясе, исеме, атасының исеме, йорт адресы, телефон 
номерлары/ тулы исеме, ИНН, адрес, оештыручының телефон номерлары;  

10)массакүләм чараларны оештыру һәм уздыру буенча боеру функцияләрен 
башкарырга вәкаләтле затларның фамилияләре, исемнәре, атасының исемнәре, 
телефон номерлары);  

11)массакүләм чараны уздыру турында хәбәрнамә бирү датасы һәм вакыты. 
Массакүләм чараны үткәрү турында хәбәрнамә массакүләм чараны оештыручы 

тарафыннан имзалана. 



2.4. Хәбәрнамә кергән кӛннән алып 7 эш кӛненнән дә соңга калмыйча, массакүләм 
чараны оештыручы массакүләм чараны үткәрүгә рӛхсәт яисә аны гади язма рәвештә 
үткәрүгә килештерүдән баш тарта, яки массакүләм чара уздыру урыны һәм (яки) 
вакыты башка массакүләм яки массакүләм чара уздыру урынына һәм (яисә) вакытына 
туры килгән очракта, хәбәрнамәдә күрсәтелгән массакүләм чараның урынын һәм 
(яисә) вакытын үзгәртү турында тәкъдим ала. 

2.5. Массакүләм чараны үткәрүне килештерүдән баш тарту түбәндәге очракларда 
гамәлгә ашырыла:  

- документларның тулы булмаган пакетын бирү, оештыручы тарафыннан әлеге 
Нигезләмәнең 2.2 пункты таләпләре нигезендә документлар тапшырмау;  

- әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән массакүләм чара үткәрүгә хәбәрнамә бирү 
тәртибен яки срогын үтәмәү;  

- әгәр массакүләм чараның максатлары Россия Федерациясенең гамәлдәге 
законнарына, гомуми кабул ителгән әхлак һәм әхлак нормаларына каршы килә икән;  

- әгәр массакүләм чараны үткәрү шартлары җәмәгать тәртибенә һәм халыкның 
һәм массакүләм чарада катнашучыларның иминлегенә куркыныч тудырса;  

- игълан ителгән массакүләм чараны үткәрү урыны (урыннары) һәм башка 
массакүләм чаралар үткәрү вакыты белән тәңгәл килүе, аларны үткәрү элегрәк 
килештерелгән булса;  

- оештыручыга җәмәгать һәм санитар тәртипләрне тәэмин итү, янгын 
куркынычсызлыгы, медицина ярдәмен оештыру буенча йӛкләмәләрнең булмавы. 

 
                3. Массакүлҽм чараны оештыру һҽм үткҽрү тҽртибе 
 
3.1. Массакүләм чара массакүләм чараны үткәрүгә хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

максатлар нигезендә, вакытында, урында (урыннарда), шулай ук массакүләм чараны 
үткәрүгә хәбәрнамәгә кушып бирелә торган программа (сценарий планы) нигезендә 
үткәрелә.  

3.2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шәһәре» муниципаль берәмлегенең гражданнар һәм җирле үзидарә органнары 
тарафыннан оештырылган, гомуми тематика һәм сценарийның бердәм планы белән 
берләштерелгән уртак массакүләм чара уздыру рӛхсәт ителә.  

3.3. Массакүләм чара 07:00 сәгатьтән иртәрәк  башлана алмый һәм 23:00 
сәгатьтән дә соңга калмыйча тәмамланырга тиеш. Моннан тыш, гомумфедераль, 
республика һәм муниципаль дәрәҗәдәге әһәмиятле вакыйгаларны бәйрәм итүгә бәйле 
массакүләм чаралар үткәрү белән бәйле очраклар да бар. 

3.4. Массакүләм чараны үткәргәндә анда катнашучылар тереклек тәэмин итү 
объектлары, транспорт яки социаль инфраструктура, элемтә, җәяүлеләр һәм (яки) 
транспорт чаралары хәрәкәтенә яки гражданнарның торак урыннарына яки транспорт 
яки социаль инфраструктура объектларына керүенә комачаулык тудыручы гамәлләр 
(яки гамәл кылмау) кылырга тиеш түгел, яисә территориянең чик тулылануы 
нормаларын арттырырга тиеш. 

3.5. Массакүләм чараны әзерләгәндә һәм үткәрү вакытында оештыручы:  
1) массакүләм чаралар үткәрүнең билгеләнгән тәртибен үтәү, катнашучыларның 

һәм тамашачыларның шәхси иминлеге ӛчен кирәкле шартлар тудыру ӛчен җаваплы; 
2) Иннополис шәһәренең Башкарма комитеты белән килешү буенча ашыгыч 

медицина ярдәменең күчмә бригадасы кизү торуын оештыра, йә медицина 
персоналының кизү торуын шартнамә нигезендә оештыра; 

3) стационар корылмалардан тыш, ачык һәм урманчылыкта, юлларда, елгаларда, 
сулыкларда һ. б. планлаштырыла торган конкрет чаралар Татарстан Республикасы 
Эчке эшләр органнары һәм гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча 
идарә органнары белән килешенеп уздыра; 

4) кирәк булганда массакүләм чараны уздыру ӛчен кирәк булган башка оешмалар, 
учреждениеләр белән килештерүне гамәлгә ашыра (аларны килештерү ӛчен кирәк 
булган оешмалар, учреждениеләр, аларны килештерү, массакүләм чараны уздыру 



тӛренә һәм урыннарына карап, Иннополис шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан 
билгеләнә).); 

5) массакүләм чараны уздыру объекты администрациясе белән берлектә 
массакүләм чараның техник, матди яктан тӛзекләндерү (сәхнә урнаштыру, аларны 
рәсмиләштерү, тавыш суырта торган аппаратура белән җиһазландыру, энергияне 
саклау һ. б.) буенча эш алып бара һәм шул ук вакытта куркынычсызлык техникасы 
кагыйдәләрен һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәүне тәэмин итә;  

6) массакүләм чара уздыру урыны һәм вакыты үзенчәлекләрен исәпкә алып, кирәк 
булганда, ӛстәмә куркынычсызлык чараларын билгели; 

7) массакүләм чараны әзерләү яки үткәрү барышында террор актлары, 
экстремистик күренешләр, тәртипсезлекләр һәм башка хокукка каршы куркыныч 
гамәлләр кылуга алшартлар барлыкка килгән очракта, бу хакта массакүләм чарада 
гражданнар иминлеген тәэмин итү ӛчен җаваплы хокук саклау органнары 
җитәкчеләренә, Иннополис шәһәре Башкарма комитетының вәкаләтле вәкиленә хәбәр 
итә, аларга кирәкле ярдәм күрсәтә һәм аларның күрсәтмәләрен тайпылышсыз үти;  

8) реклама урнаштыру һәм демонтажлау ӛчен җаваплы (демонтаж массакүләм 
чара үткәргәннән соң бер тәүлектән дә соңга калмыйча башкарыла); 

9) массакүләм чара үткәргәннән соң (массакүләм чарадан соң 12 сәгатьтән дә 
соңга калмыйча) массакүләм чара үткәрү территориясен җыештыруны оештыра. 

 
4. Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты вҽкиленең хокуклары һҽм 

бурычлары 
 
4.1. Иннополис шәһәре Башкарма комитетының вәкаләтле вәкиле әлеге 

массакүләм чараны оештыруда ярдәм итү максатыннан Иннополис шәһәре Башкарма 
комитетының хокукый акты белән билгеләнә. 

4.2. Вәкаләтле вәкил билгеләп кую турында Иннополис шәһәре Башкарма 
комитетының хокукый акты күчермәсе массакүләм чараны оештыручыга һәм тиешле 
территориядә вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы Эчке эшләр территориаль органнарына 
үз вакытында җибәрелә.  

4.3. Массакүләм чара үткәргәндә Иннополис шәһәре Башкарма комитетының 
вәкаләтле вәкиле массакүләм чараны оештыручының нинди тармакта булуына, 
тибына, тӛренә һәм темасына карап була ала. 

 
             5. Йомгаклау нигезлҽмҽлҽре 

5.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шәһәре» 

муниципаль берәмлегендә массакүләм чаралар оештыру һәм үткәрү тәртибен үтәмәгән 

ӛчен гаеплеләр гамәлдәге федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары 

нигезендә җаваплылыкка тартыла.  

5.2. Массакүләм чараларны оештырганда һәм үткәргәндә дәүләткә, муниципаль милеккә, 

юридик һәм физик затларга китерелгән матди зыян гамәлдәге федераль законнар һәм 

Татарстан Республикасы законнары нигезендә капланырга тиеш.  



 «Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы «Иннополис шәһәре» 

муниципаль берәмлеге территориясендә 

массакүләм мәдәни-агарту, театр-тамаша, 

спорт һәм реклама чараларын оештыру 

һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмәгә  

                                                  №1 Кушымта  

Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Иннополис шәһәре 
Башкарма комитеты 
җитәкчесенә_________________________
_______________ 

____________________________________

_____ 

(Ф. И. О, яшәү урыны, телефоннар-физик 

затлар ӛчен) 

____________________________________

__ 

(оештыручының исеме, ИНН, урнашу 
урыны, телефоннар-юридик затлар ӛчен) 

 

МАССАКҮЛӘМ ЧАРА ҮТКӘРҮ ӚЧЕН  

ХӘБӘРНАМӘ 

________________________________________________________________________ 

максат белән массакүләм чара үткәрүне рӛхсәт итүегезне сорыйм 

____________________________________________________________________________ 

(чараның исеме) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(агарту, концерт, мәдәни-күңел ачу, театр-тамаша, реклама, спорт һ. б.) 

__________формада 

Үткәрү урыны (урыннары) 

_____________________________________________________________; 

Үткәрү датасы, вакыты (башы, ахыры) 

______________________________________________; 

Фаразланган катнашучылар саны 

_________________________________________________; 

Чараны оештыручы тарафыннан тәэмин итү формалары һәм ысуллары: 

иҗтимагый һәм санитар тәртипләр 

__________________________________________________, 

янгын куркынычсызлыгы 

_________________________________________________________, 

медицина ярдәмен оештыру 

______________________________________________________; 

Тавыш күтәргеч техник чаралардан файдалану (андыйлардан файдаланганда) 

________________________________________________________, 

Транспорт чараларының фаразланган саны (андыйлардан файдаланганда) 

_________________________________________________________________. 

Пиротехник эшләнмәләр куллану (мондый әйберләр кулланганда) 



________________________. 

Массакүләм чараны оештыручы 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________. 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме, йорт адресы, телефон / тулы исеме, ИНН, адрес, 

телефон номерлары)  

Массакүләм чараны оештыручы тарафыннан массакүләм чараны оештыру һәм үткәрү 

буенча күрсәтмә функцияләр башкарырга вәкаләтле затлар (мондыйларны билгеләгәндә) 

____________________________________________________________________________

__________________________ 

(Ф.И.О., телефоннары, имза) 

 

Дата «_____» ___________ 20___ ел.  

Хәбәрнамәне бирү вакыты ________  

 

   Оештыручы _________________________ / 

_________________________ 

      (имза)   (расшифровкасы) 

 


