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Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
жирлегендэ халык алдында тьщлауларны оештыру Ьэм уткэру тэртибе турындагы

нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында

«Россия Федерациясе ШэЪэр тозелеше кодексына узгэрешлэр керту турында» 
2017 елныц 29 декабрендэге 4455-ФЗ номерлы Федераль закон, 2019 елньщ 2 
августындагы 283-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе Шэ11эр тозелеше кодексына 
Ьэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында» 
Федераль закон, «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль закон 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
ж;ирлеге Уставыныц 19 статьясы белэн Татарстан Республикасы Питрэч 
муниципаль районы Надеждино авыл жирлеге Советы карар кабул итте:

1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
ж;ирлеге Советыныц 2017 елныц 21 августындагы 79 номерлы карары белэн 
расланган (Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
ж;ирлеге Советыныц 2017 елныц 13 декабрендэге 79 номерлы, 2018 елныц 25 
маендагы 93 номерлы карарлары белэн расланган узгэрешлэре белэн) Надеждино 
авыл ж;ирлегендэ халык алдында тьщлауларны оештыру Ьэм уткэру тэртибе 
турындагы Нигезлэмэгэ тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
ж;ирлегендэ халык алдында тьщлауларны оештыру Ьэм уткэру тэртибе турындагы 
Нигезлэмэнец исеме «гавами тыцлаулар» сузлэреннэн соц «, иждимагый фикер 
алышулар» сузлэрен естэргэ;

1.2. 1.2. пунктында «Район халкы» сузлэрен «Дирлек халкы» сузлэренэ 
алмаштырырга;

1.3. Пунктлар исеме Ьэм текстында 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 1 олеш, 2 олешнец 
2.1 пунктлары исеме Ьэм текстында, 3.1, 3.4, 3.7 елешлэрдэге пунктлар исеме Ьэм 
текстында, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 пунктлары исемендэ Ьэм текстында, 4 олешнец исеме 
Ьэм текстында, пунктларныц исеме Ьэм текстында 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 5 
олешлэр, исеме Ьэм тексты 6.1, 6.2,6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 ,6.10 елешендэ 6, исеме 
Иэм текстында пунктлары 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 пунктларныц 
исеме Ьэм текстында, 9.1, 9.2, 9.3 пунктларныц исеме Ьэм текстында, 9.4 олешнец 9 
елешендэ «гавами тыцлаулар» сузлэрен тиешле килешлэрдэ «иждимагый фикер 
алышулар яки гавами тыцлаулар» сузлэренэ алмаштырырга;



1.4. 2.2. пункт текстында 2 елешнец 3.6 пункты текстында, 5.3 елешнец 5 
пункты текстында, 6.2, 6.3, 6.5 пункт текстында Ьэм 7.3 елешнец 7.3 пунктында 
«тыцлаулар» сузлэрен «ижтимагый фикер алышулар яисэ гавами тыцлаулар» 
сузлэренэ алмаштырырга;

1.5. 5.5. пунктын естэргэ 5 абзацта тубэндэге эчтэлекле:
«Генераль планнар проектлары, жирдэн файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэре 

проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территориялэрне межалау 
проектлары, территориялэрне тезеклэндеру кагыйдэлэре проектлары, курсэтелгэн 
документларныц берсенэ узгэрешлэр кертуне куздэ тоткан проектлар буенча 
жэмэгать фикер алышуларында Ьэм ачык тьщлауларында катнашучылар булып, 
элеге территория чиклэрендэ булган Ьэм (яки) аларда урнашкан капиталь тезелеш 
объектлары территориялэрендэ даими яшэуче гражданнар тора, шулай ук элеге 
капиталь тезелеш объектларынын бер елеше булган биналарга хокуклы 
булучылар.»;

1.6. 8.2. Ьэм 8.3. пунктларыньщ 8 елешлэрен тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:

«8.2. Ж^ирлек уставы проекты, Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту 
турындагы муниципаль хокукый акт проекты, жцрлек уставын кабул иту турындагы 
мэсьэлэне карау кененэ кадэр 30 кеннэн дэ соцга калмыйча, жирлек Уставына 
узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында жирлек Советында билгелэнгэн 
тэкъдимнэрне исэпкэ алу тэртибен бер ук вакытта бастырып чыгару (хапыкка 
игълан иту) белэн, шулай ук гражданнарныц аныц турында фикер алышуларда 
катнашу тэртибе рэсми басылып чыгарга тиеш. Тэкъдимнэрне исэпкэ алу тэртибен 
рэсми бастырып чыгару (халыкка житкеру), шулай ук жирлек Уставына элеге 
Уставны элеге норматив хокукый актларга туры китеру максатларында Россия 
Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы 
законнары нигезлэмэлэрен тегэл кабатлау рэвешендэге узгэрешлэр кертелгэн 
очракта, гражданнарныц аныц фикер алышуында катнашу тэртибен рэсми бастырып 
чыгару (халыкка игълан иту) талэп ителми.

8.3. Жцрлек уставы проекты, Уставка узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту 
турындагы муниципаль, хокукый акт проекты буенча, аларны жирлек Советы 
утырышында карау алдыннан авыл жирлеге Уставы проектын рэсми бастырып 
чыгарганнан соц 15 кеннэн дэ соцга калмыйча халык алдында тыцлаулар яисэ 
жэмэгатьчелек фикер алышулары уткэрелэ. моннан тыш, Уставка узгэрешлэр бары 
тик уставта беркетелгэн жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне Иэм аларны хэл игу 
вэкалэтлэрен Россия Федерациясе Конституциясенэ, Татарстан Республикасы 
Конституциясенэ яки законнарына туры китеру максатларында кертелэ.»;

1.7. 10 елешендэ « Районныц генераль планы проекты, аца узгэрешлэр керту 
турында карар проекты буенча ачык тыцлаулар яки ижтимагый фикер алышулар 
уткэру узенчэлеклэре»:

- исемен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
- «Ж^ирлекнец генераль планы проекты, аца узгэрешлэр керту турында карар 

проекты буенча гавами тыцлаулар яки ижтимагый фикер алышулар уткэру 
узенчэлеклэре.»;

- 10.5. пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:



«Ж^ирлек халкына аларны уткэру турында бэялэмэ басылып чыккан кенгэ 
кадэр яисэ гавами тыцлаулар нэтижэлэре турында бэялэмэ бастырылган кенгэ кадэр 
аларны уткэру турында хэбэр иткэн мизгелдэн башлап ж;эмэгать фикер алышулары 
яки гавами тыцлаулар уткэру вакыты бер айдан ким Ьэм еч айдан артык була 
алмый»;

- 10.6. пунктныц 1 пунктчасында «район Советы» сузлэрен «Жирлек Советы» 
сузлэренэ алмаштырырга»;

1.8. 11 елешендэ «Ж̂ ир билэмэлэреннэн файдалану Ьэм тозелеш кагыйдэлэре 
проекты Ьэм аларга узгэрешлэр керту турында карар проекты буенча гавами 
тыцлаулар яисэ иж;тимагый фикер алышулар уз дыру узенчэлеклэре»:

- исемендэ «фикерлэр» сузен «фикер алышулар» сузенэ алмаштырырга;
- 11.3 пунктныц 1 Ьэм 2 абзацларын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«Ж^ир билэмэлэреннэн файдалану Ьэм тозелеш кагыйдэлэре проекты буенча

гавами тыцлауларныц яисэ иж;тимагый фикер алышуларныц дэвамлылыгы мондый 
проект басылып чыккан кеннэн алып бер Ьэм оч айдан да ким булмаган кулэмдэ 
тэшкил итэ. Ж^ирдэн файдалану Ьэм тозелеш кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту 
турында муниципаль хокукый акт проекты буенча гавами тыцлауларныц 
дэвамлылыгы муниципаль хокукый акт проекты басылып чыккан коннэн бер айдан 
да ким булмаган вакыт эчендэ тэшкил итэ.»;

1.9. 12 олештэ:
- исемендэ «фикерлэр» сузен «фикер алышулар» сузенэ алмаштырырга;
- 12.2. пунктындагы «кимендэ ике Ьэм дурт айдан артык булырга тиеш тугел» 

сузлэрен «кимендэ бер Ьэм еч айдан артык булырга тиеш тугел» дигэн сузлэргэ 
алмаштырырга;

1.10. 13 елешендэ эйту «фикер» сузен «фикер алышу» сузенэ алмаштырырга;
1.11. 14 елеш исемендэ «фикер» сузен «фикер алышу» сузенэ алмаштырырга;
1.12. 1 нче кушымтада исем Ьэм текстта, 2 нче кушымтада текстта, 3 нче 

кушымтада исеме Ьэм текстында «гавами тыцлаулар» сузлэрен тиешле килешлэрдэ 
«иж;тимагый фикер алышулар» сузлэренэ алмаштырырга.

2. Элеге карарны Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэгьлумат 
порталында (www.pravo.tatarstan.ru), Питрэч муниципаль районыныц рэсми 
сайтында fwww.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.

3. Элеге карар рэсми басылып чыккан (халыкка игълан ителгэн) кененнэн уз 
кеченэ керэ.

Питрэч муниципаль районы 
Надеждино авыл ж;ирлеге башль И.З.Г алэветдинов

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.pestreci.tatarstan.ru

