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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл 
жирлеге жирле узидарэ органнарыньщ коллегиаль утырыш ларында  
гражданнарнын катнашуларын тээмин иту тэртибен раслау турында

"Дэулэт органнары Ьэм жирле узидарэ органнары эшчэнлеге турында 
мэгълуматтан файдалану мемкинлеген тээмин иту хакында" 09.02.2009 ел, № 8- 
ФЗ Федераль закон, "Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ 
гомуми принциплары турында" 2003 елньщ 6 октябрендзге 131-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендз, «Ненэгэр авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
Уставы нигезендз, гражданнарньщ жирле узидарэне гамэлгэ ашыруда 
катнашуы, жирле узидарэ органнары эшчэнлеге турындагы мэгълуматтан 
файдалану мемкинлеген тээмин иту максатларында, Ненэгэр авыл жирлеге 
карар итэ:

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл 
жирлеге жирле узидарэ органнарыньщ коллегиаль органнары утырышларында 
гражданнарньщ катнашуын тээмин иту тэртибен кушымта нигезендз расларга.

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районыныц рэсми сайтында Ьэм Интернет мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында 
урнаштырырга.

3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз артымнан калдырам.

Ненэгэр авыл жирлеге башлыгы



Кушымта

2019 елньщ 18 сентябре,№10 
авыл жирлеге башлыгыньщ 

карарына

ТЭРТИ П

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл 
жирлегенец жирле узидарэ органнарыныц коллегиаль утырышларында  
гражданнарныц катнашуын тээмин иту

1.Балтач муниципаль районы жирле узидарэ органнарыныц коллегиаль 
утырышларында (алга таба -  тэртип) гражданнарныц катнашуын тээмин иту 
тэртибе «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы, «Дэулэт 
органнары Ьэм жирле узидарэ органнары эшчэнлеге турындагы мэгълуматка 
утемлелекне тээмин иту турында» 09.02.2009 ел, №8-ФЗ федераль законнар Ьэм 
Балтач муниципаль районы Ненэгэр авыл жирлеге Уставы нигезендэ эшлэнгэн.

Тэртип гражданнарны (физик затларны), шул исэптэн оешма (юридик 
затларны), жэмэгать берлэшмэлэре, дэулэт органнары Ьэм жирле узидарэ 
органнары вэкиллэрен, (алга таба -  кызыксынган затларны) Балтач муниципаль 
районы Ненэгэр авыл жирлегенец коллегиаль органнары утырышларына (алга 
таба -  утырыш) керткэндэ гамэллэрнец эзлеклелеген, шулай ук кызыксынган 
затларныц утырышларда катнашу шартларын Ьэм кызыксынган затларга 
утырышлар турында мэгълумат биру турында гомуми нигезлэмэлэрне бил гели.

Тэртип Балтач муниципаль районыныц Ненэгэр авыл жирлеге (алга таба -  
Жирле узидарэ органнары) жирле узидарэ органнары эшчэнлеге турындагы 
мэгълуматныц ачыклыгын Ьэм Ьэркем ечен мемкин булуын тээмин иту 
максатларында эшлэнгэн.

2. Тэртип кагылмый:
2.1. Аккредитация тэртибе "массакулэм мэгълумат чаралары турында" 

Россия Федерациясе Законы нигезендэ билгелэнэ торган массакулэм мэгълумат 
чаралары вэкиллэренэ»;

2.2. Жщрле узидарэнец коллегиаль органы составына кертелгэн затларга 
(алга таба-коллегиаль орган);

2.3. Коллегиаль орган инициативасы буенча утырышка чакырылган 
затларга;

2.4. Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы хокукый актлары, 
Балтач муниципаль районыныц, Ненэгэр авыл жирлегенец муниципаль 
хокукый актлары (алга таба -  муниципаль хокукый актлар) нигезендэ 
коллегиаль орган утырышында катнашырга хокуклы дэулэт органнары, жирле 
узидарэ органнары вэкиллэренэ.

3. Дэулэт органнары, жирле узидарэ органнары вэкиллэренэ карата, алар 
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы хокукый актлары, Балтач 
муниципаль районыныц, Ненэгэр авыл жирлегенец (алга таба-муниципаль 
хокукый актлары нигезендэ коллегиаль орган утырышында катнашырга



хокуклы -  муниципаль хокукый актлар).Жщрле узидарэ органнары, Россия 
Федерациясе, Татарстан Республикасы хокукый актлары, муниципаль хокукый 
актлар талэплэре нигезендз ябык режимда уздырыла торган утырышлардан 
тыш, утырышларда кызыксынган затларныц буду мемкинлеген тээмин итэлэр.

Ябык режимда уткэрелэ торган утырышлар турында мэгълумат биру 
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы хокукый актлары, муниципаль 
хокукый актлар талэплэре нигезендз гамэлгэ ашырылмый.

4.Утырышта катнашачак кызыксынган затлар саны, утырыш узачак 
бинаныц техник узенчэлеклэреннэн чыгып билгелэнэ.

Утырыш уткэрелэ торган бинада утырышта катнашырга мемкин булган 
кызыксынган затлар санын билгелэгэндэ исэпкэ алына:

авыл(шэЬэр) жирлегенец вэкиллекле органы депутатлары ечен буш 
урыннар булдыру, коллегиаль орган утырышында катнашырга хокуклы дэулэт 
органнарыньщ Ьэм Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы хокукый 
актлары, муниципаль хокукый актлар нигезендз коллегиаль орган утырышында 
катнашырга хокуклы дэулэт органнарыньщ Ьэм жирле узидарэ органнарыньщ 
бутэн вэкиллэрен кабул иту;

коллегиаль орган составына кертелгэн затлар, утырышка чакырылган 
затлар Ьэм коллегиаль органнар тезелэ торган жирле узидарэ органнары 
вэкиллэре ечен урыннар резервлау.

5. Утырышлар турында мэгълумат «Интернет» мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ (ал га таба -  район сайты) Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районыныц рэсми сайты аша, утырышлар 
турында мэгълумат урнаштыру юлы белэн башкарыла.

Утырышлар турында мэгълумати хэбэрлэр элеге пункт нигезендз 
утырышлар турында мэгълумат бируне тээмин итуче жирле узидарэ органнары 
тарафыннан, утырышны уткэру датасына кадэр биш эш кененнэн дэ соцга 
калмыйча урнаштырыла.

6. Утырыш турында мэгълумати хэбэрдэ булырга тиеш:
6.1. Коллегиаль орган исеме;
6.2. Утырышны уткэру датасы, вакыты Ьэм адресы;
6.3. Утырышта катнашу турында гаризалар кабул итунец адресы Ьэм 

вакыты турында мэгълумат;
6.4. Утырышта катнашу турында гаризалар жибэру ечен жирле узидарэ 

органыныц электрон почтасы адресы;
6.5. Утырыш турында белешмэ мэгълумат алу Ьэм утырышта кызыксынган 

затларныц катнашуын тээмин иту тэртибе турында элемтэ ечен телефон;
6.6. Утырышта катнашу турында гаризаларны карау ечен жаваплы 

вазыйфаныц исеме, фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгысы -  булган 
очракта).

7. Кучерелгэн очракта (датасын, вакытын, адресын, шулай ук билгесез 
вакытка кучерелгэн) йэ, аныц турында мэгълумати хэбэр урнаштырылган иде, 
кучеру яисэ юкка чыгару турында хэбэр тиешле карар кабул ителгэннэн соц 
бер эш кене эчендэ район органнары тарафыннан урнаштырыла, лэкин утырыш 
башланыр алдыннан ике сэгатьтэн дэ соцга калмыйча.



8. Утырышта катнашу турындагы гаризаларны карау очен утырышта 
рэислек итуче вазыйфаи зат жаваплы.

9. Кызыксынган затлар утырышта катнашу турындагы гаризаны карау 
очен жаваплы кеше исеменэ бирелгэн (кергэн) кенгэ кадэр ике эш коненнэн дэ 
соцга калмыйча бирелгэн (кергэн) гаризалар нигезендэ утырышларга рохсэт 
ителэ.

10. Утырышта катнашу турында гаризада булырга тиеш:
10.1. Кызыксынган затныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгы- 

булган очракта), туган коне (саны, ае, елы) ;
10.2. Элемтэгэ керу очен телефон Ьэм электрон почта адресы (соцгысы -  

булган очракта) карар турында хэбэр иту очен кабул ителгэн гаризаны карау 
нэтижэлэре буенча утырышта катнашу турында гариза;

10.3. Коллегиаль орган исеме, утырышны уздыру датасы, вакыты Ьэм 
адресы, анда буду турында гариза бирелэ (жибэрелэ);

10.4. Утырышта оешма (юридик зат), ижтимагый берлэшмэ, дэулэт 
органы, жирле узидарэ органы вэкиленец (юридик зат), ижтимагый берлэшмэ, 
дэулэт органы, жирле узидарэ органы вэкиленец (юридик зат) катнашуы 
турында гариза тапшырылса (жибэрелэ), оешма (юридик зат), жэмэгать 
берлэшмэсе, дэулэт органы, жирле узидарэ органы вэкиленец вэкалэтлэрен 
раслый торган документ турында вазыйфа Ьэм белешмэлэр;

10.5. Вэкалэтле вэкиленец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгысы -  
булган очракта), эгэр утырышта катнашу турында гариза бирелгэн булса 
(жибэрелэ), вэкалэтле вэкил тарафыннан аца жибэрелэ;

10.6. Кызыксынган затныц яисэ аныц вэкалэтле вэкиленец шэхси имзасы, 
эгэр утырышта катнашу турында гариза кэгазьдэ тапшырылса, утырышта 
катнашу турында гаризалар кабул иту барышында кэгазьдэ тапшырыла.

11. Утырышта катнашу турында гариза кызыксынган зат, аныц вэкалэтле 
вэкиле, оешмасы (юридик зат), ижтимагый берлэшмэ, дэулэт органы, жирле 
узидарэ органы тарафыннан тапшырылырга мемкин.

12. Утырышта катнашу турында гариза жибэрергэ мемкин яисэ утырыш 
турында мэгълумат хэбэрендэ курсэтелгэн адрес буенча электрон почта аша 
тапшырылган.

Утырыш турында мэгълумат хэбэрендэ курсэтелгэн вакытта, коллегиаль 
орган секретаре, э вакытлыча булмаган очракта (отпуск, командировка, авыру) 
-  коллегиаль орган Секретаре вазыйфаларын башкаручы зат утырышта 
катнашу турында гаризалар кабул итуне (алу) гамэлгэ ашыра.

Утырышта элеге пунктныц икенче абзацында курсэтелгэн зат катнашуы 
турында гаризалар кабул иту (алу) барышында утырышта катнашу турында 
гариза кабул иту (алу) турында билге куела, ул утырышта катнашу турында 
гариза кабул иту (алу) датасы Ьэм вакыты турында мэгълуматны уз эченэ 
алырга тиеш, шулай ук утырышта катнашу турында гариза кабул итуче затныц 
фамилиясе, исеме Ьэм атасыныц исеме (соцгысы булган очракта) Ьэм имзасы 
булырга тиеш.

13. Утырышта кабул иту (керу) чираты тэртибендэ булуы турындагы 
гаризалар, аларны кабул иту (керу) мизгеленнэн алып, ике эш коне эчендэ 
утырышта катнашу турындагы гаризаларны карау очен жаваплы булып карала.

14. Утырышта катнашу турында гариза каралырга тиеш тугел:



14.1. Нигезлэмэнец 10 пунктында каралган талэплэргэ туры килми;
14.2. Укырга бирелмилэр;
14.3. Экстремистлык юнэлешенэ ия;
14.4. Аларда нецензур яки оскорбительные гыйбарэлэр;
14.5. Тэртипнец 9 пунктында курсэтелгэн вакыт уткэннэн соц керделэр;
14.6. Вазыйфаи затларныц (муниципаль хезмэткэрлэрнец), шулай ук 

аларныц гаилэ эгъзаларыныц тормышына, сэламэтлегенэ Ьэм милкенэ 
куркыныч тудыра.

15. Гаризаны карау нэтижэлэре буенча кабул ителгэн карар турында 
утырышта катнашу турында, кызыксынган затка хэбэр ителэ гаризада аныц 
адресы булмаса, утырышта катнашу яисэ хэбэр иту очен техник мемкинлек 
булмаганда, электрон почта аша утырышта катнашу турында гаризада 
курсэтелгэн телефон буенча -  Гаризаны карау нэтижэлэре буенча кабул 
ителгэн карар турында хэбэрнамэ утырышта катнашу турында гаризаны карау 
нэтижэлэре буенча карар кабул ителгэн кеннэн бер эш коне эчендэ, лэкин 
утырыш башланыр алдыннан планлаштырылган вакытка кадэр биш сэгатьтэн 
дэ соцга калмыйча, коллегиаль орган секретаре тарафыннан, э вакытлыча 
булмаган очракта (отпуск, командировка, авыру) -  коллегиаль орган Секретаре 
вазыйфаларын башкаручы зат тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

16. Утырышта катнашу турындагы гаризаны карау нэтижэлэре буенча 
утырышка кертудэн баш тарту турында карар тубэндэге очракларда кабул 
ителэ:

16.1. Утырышта катнашу турында гариза 18 яшькэ житмэгэн кызыксынган 
зат тарафыннан бирелгэн;

16.2. Утырышта катнашу турындагы гаризаны караган вакытта утырышка 
рехсэт турында Карар кабул ителгэн утырышта катнашу турындагы 
гаризаларныц гомуми саны Тэртипнец 4 пункты нигезендэ билгелэнэ торган 
утырышта катнашырга мемкин булган максималь саннан артып китэ. ;

16.3. Утырыш уткэрелэ торган бинаныц техник узенчэлеклэре, резервлау 
йэм Тэртипнец 4 пунктында курсэтелгэн затлар очен буш урыннар белэн 
тээмин иту процедураларын утэгэннэн соц, кызыксынган затларны 
урнаштырырга мемкинлек бирми;

16.4. Россия Федерациясе законнары нигезендэ закон белэн саклана торган 
серне тэшкил итуче яки бутэн конфиденциаль мэгълуматка керуче 
белешмэлэрнец конфиденциальлеген саклауны тээмин иту зарурлыгына бэйле 
рэвештэ.

17. Кучерелгэн (дата, вакыт, уткэру адресы узгэргэн, шулай ук билгелэнгэн 
вакытка кучерелгэн) очракта йэ утырышта катнашу турында гариза биргэн 
(жибэргэн) затлар, карау нэтижэлэре буенча, коллегиаль орган секретаре 
тарафыннан хэбэр ителэ, э вакытлыча булмаган очракта (ял, командировка, 
авыру) -  коллегиаль орган Секретаре вазыйфаларын башкаручы зат 
тарафыннан, карар кабул ителгэннэн соц бер эш коне эчендэ, карар кабул 
ителгэннэн соц, коллегиаль орган Секретаре вазыйфаларын башкаручы зат 
тарафыннан хэбэр ителэ,утырышны кучеру яисэ гамэлдэн чыгару турында, 
эмма ике сэгатьтэн дэ соцга калмыйча утырыш башланырга планлаштырылган 
вакытка кадэр.



18. Аларга карата карар кабул ителгэн кызыксынган затлар гаризаларны 
карау нэтижэлэре буенча утырышка рехсэт турында утырышта катнашу 
турында утырышта шэхеслэрен раслаучы документлар курсэтелгэннэн соц, 
утырышта катнашучыларны теркэуне гамэлгэ ашыручы затка рехсэт ителэ.

Утырышта катнашучыларны теркэуне гамэлгэ ашыручы зат, утырышта 
катнашу турында гаризада курсэтелгэн мэгълуматларныц Ьэм кызыксынган 
затныц шэхесен таныклаучы курсэтелгэн документ белешмэлэренец туры 
килуен тикшерэ. Мэгълуматларныц тиешле дэрэжэдэ туры килмэве ачыкланган 
очракта, утырышка рехсэттэн баш тарталар.

19. Утырышларга кертелгэн кызыксынган затлар катнашмый мэсьэлэлэр 
буенча фикер алышуда Ьэм карарлар кабул итудэ утырыш барышына 
комачауламый.

20. Утырышларга кертелгэн кызыксынган затлар утырыш барышында 
катнашырга хокуклы тугел, утырыш уткэрелэ торган бинада тэртип сакларга, 
рэислек итученен законлы курсэтмэлэренэ буйсынырга тиеш.

Утырышка кертелгэн, утырышта рэислек итуче тарафыннан утырыш 
барышына комачаулаучы гамэллэр кылганы ечен искэрмэ алган кызыксынган 
зат, кабат искэрмэ ясаганда, утырыш уткэрелэ торган бинадан чыгарыла.


