
 

РЕШЕНИЕ                                   с. Старый Куклюк                 КАРАР    

 
 

№ 161                                                                        «8»октябрь 2019 года 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советы депутатларының ачык утырышларында гражданнарның 

(физик затларның) катнашуын тәэмин итү тәртибен раслау турында 

 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары 

эшчәнлеге турында мәгълүматтан файдалану мөмкинлеген тәэмин итү хакында» гы 

Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 35 статьясы, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының 

Иске Күклек авыл җирлеге Уставы, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районының Иске Күклек авыл җирлеге Советы, Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районының Иске Күклек авыл җирлеге, 

 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советы депутатларының ачык утырышларында гражданнарның (физик 

затларның) катнашуын тәэмин итү тәртибен раслау турында 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

                  Рәис А. Б. Бәхмәтов 
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Иске Күклек авыл җирлеге Советы 

карарына кушымта 

№ 161                                                                        

«8»октября 2019 года 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советы депутатларының ачык утырышларында гражданнарның 

(физик затларның) катнашуын тәэмин итү тәртибен раслау турында 

 

1. Әлеге тәртип 09.02.2009 № 8-ФЗ «Дәүләт органнары һәм җирле үзидарә 

органнары эшчәнлеге турында мәгълүматтан файдалану мөмкинлеген тәэмин итү 

хакында» гы Федераль закон, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районының Иске Күклек авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районының Иске Күклек авыл җирлеге Советы 

Регламенты нигезендә эшләнгән .  

2. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге Советы (алга таба – Совет) утырышына махсус чакырылган 

дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары, предприятиеләр, учреждениеләр, 

оешмалар, иҗтимагый берләшмәләр җитәкчеләренә кагылмый.  

3. Гражданнарга (физик затларга) советның ачык утырышларында катнашу 

мөмкинлеге гарантияләнә. Гамәлдәге законнар таләпләренә туры китереп, ябык дип 

игълан ителгән утырышлар һәм аерым мәсьәләләр искәрмә булып тора.   

4. Совет утырышын үткәрү датасын, вакытын һәм урынын халыкка җиткерү, 

Советның чираттан тыш утырышларыннан тыш утырышларыннан тыш, бу хакта 

мәгълүмат урнаштыру юлы белән ул башланганчы 5 көннән дә соңга калмыйча 

башкарыла. 

5. Гражданнар (физик затлар) советының ачык утырышларында катнашу 

Совет утырышы датасы, граждан анда катнашырга тели, шулай ук шәхесен 

таныклаучы документның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме, сериясе һәм номеры 

күрсәтелгән язма гариза нигезендә гамәлгә ашырыла. 

6. Гражданнар өчен утырыш залында махсус урыннар бирелә. 

7. Гражданнар Советы утырышында катнашу өчен игълан ителгән исемлек 

Совет бинасы кергәндә сак постына тапшырыла. Исемлектә түбәндәге белешмәләр 

күрсәтелә: 

- гражданинның фамилиясе, исеме, атасының исеме; 

- шәхесне раслаучы документның сериясе һәм номеры, документ кем һәм 

кайчан бирелгән. 

8. Гражданнарны теркәү шәхесне раслаучы документ күрсәткәндә үткәрелә. 

9. Совет утырышына гигиеник халәттәге яки начар киенгән, җәмәгать 

тәртибен бозучы, шәхесне раслаучы документ күрсәтүдән баш тарткан алкогольле, 

наркотик яки токсик исерек булган гражданнар, Совет утырышына кертелмиләр. 

10. Гариза биргән гражданнар, Совет тарафыннан көн тәртибе расланганнан 

соң, утырыш залына чакырыла. 

11. Гражданнар утырыш секретаре чакыруы буенча утырышлар залына үтә 
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һәм алар өчен махсус билгеләнгән урыннарда урнаштырыла. 

12. Совет утырышында катнашучы гражданнар утырыш барышында 

катнашырга хокуклы түгел (тәкъдимнәр кертергә, мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар 

белән чыгыш ясарга, докладчыларга һәм рәислеккә сораулар бирергә, фикер 

алышуларда чыгыш ясарга һ.б.), хуплаудан яки хуплаудан тыелып торырга, рәислек 

итүче күрсәтмәләрен үтәргә һәм үтәргә тиеш. Хокук бозучылар утырыш залыннан 

рәислек итүче таләбе буенча чыгарыла. 

13. Депутатлар Советының ябык утырышын гамәлдәге законнар нигезендә 

үткәрү турында Карар кабул ителгән очракта, гражданнар утырыш үткәрү залына 

кертелми. 
 


