
СОВЕТ ЛАИШЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422610 г.Лаишево,
ул. Первомайская, д.39
тел:   (8-84378) 2-51-51
факс:  (8-84378) 2-55-55

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ  МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОН СОВЕТЫ

422610 Лаеш ш.,
Беренче май урамы, 39 нчы йорт,

тел:   (8-84378) 2-51-51
факс: (8-84378) 2-55-55

96-РС номерлы                                                     2019елның  11 декабрендәге

КАРАР

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Советының «Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль  районы «муниципаль берәмлегендә  гавами
тыңлауларны  (җәмәгать  фикер  алышуларын)  оештыру  һәм  үткәрү  тәртибе
турындагы  нигезләмәне раслау хакында " 2018 елның 12 ноябрендәге 61-РС
номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми  принциплары
турында»  2003  елның  6  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы  Федераль  закон,  Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, "Татарстан Республикасында җирле үзидарә
турында" 2004 елның 28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы,
"Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы
нигезендә Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ:

1.Кушымта  нигезендә  Лаеш  муниципаль  районы  Советының  «Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  «муниципаль  берәмлегендә  ачык
тыңлауларны (җәмәгать фикер алышуларын) оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы
нигезләмәне раслау хакында» 2018 елның 12 ноябрендәге 61-РС номерлы карарына
үзгәрешләр кертү турында..

2.  Әлеге  карарны  «Камская  новь»  газетасында,  http://pravo.tatarstan.ru  адресы
буенча  интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең Татарстан Республикасы
хокукый  мәгълүмат  рәсми  порталында  һәм  http://laishevo.  tatarstan.ru.  Лаеш
муниципаль районы сайтында  интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәренең
веб-адресы буенча бастырып чыгарырга (игълан итәргә).

3. Әлеге  карарның  үтәлешен  тикшереп  торуны  Лаеш муниципаль  районы
Советының законлылык, хокук тәртибе һәм җирле үзидарә органнары белән үзара
хезмәттәшлек буенча даими комиссиясенә йөкләргә.

Муниципаль район башлыгы – 
 район Советы Рәисе урынбасары-                                                 Т. П. Борһанова





2019 елның 11 декабрендәге 96-
РС номерлы Лаеш муниципаль 
районы Советы карарына 
кушымта

Лаеш муниципаль районы Советының 2018 елның 12 ноябрендә кабул
ителгән «Лаеш муниципаль районы «муниципаль берәмлегендә гавами

тыңлауларны (җәмәгать фикер алышуларын) оештыру һәм үткәрү тәртибе
турындагы нигезләмәне раслау хакында " гы 61-р номерлы карарына

үзгәрешләр кертү турында
1. 4 статьяның икенче абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:

Халык  алдында  тыңлаулар  үткәрү  буенча  халык  инициативасын  тиешле
территориядә  яшәүче  һәм  әлеге  территорияләрдә  урнашкан  предприятиеләр,
учреждениеләр,  оешмалар  җитәкчеләре  җыелышында  катнашу хокукына  ия  18
яшькә җиткән гражданнар төркеменнән кимендә 10% тәшкил итәргә мөмкин..».

2. 5 статьяга түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
2.1. 2 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:

«2. Халык  инициативасын  күрсәтү  өчен  гавами  тыңлаулар  уздыру  һәм
инициативаны хуплап халык имзаларын җыю турында инициатива күрсәтү өчен,
тиешле  территориядә  яшәүче  һәм  әлеге  территорияләрдә  урнашкан
предприятиеләр,  учреждениеләр,  оешма  җитәкчеләре  җыелышында  катнашу
хокукына ия халык санының кимендә 10%ыннан инициатив төркем төзелә..».

2.2. 2.3 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
. «30  көн  эчендә  Советка,  гариза  һәм  аңа  теркәлә  торган  документлар  кергән
көннән башлап, әлеге нигезләмәгә 3 нче кушымта формасы нигезендә, инициатив
төркем тарафыннан, 18 яшькә җиткән, гавами тыңлаулар уздыру инициативасын
хуплаган халыкның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган көне, һәркайсының
яшәү урыны адресы күрсәтелеп, имзалары җыелырга һәм тапшырылырга тиеш ».

3. 6  статьяның  2  абзацыннан  «,проект  турында  басма  мәгълүмат
материалларын тарату» сүзләрен төшереп калдырырга».

4. 7 статьяга түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
4.1. 6 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«6. Гавами тыңлаулар һәм иҗтимагый фикер алышулар барышында рәислек

итүче катнашучыларны җирле әһәмияттәге мәсьәләне (мәсьәләләрне) хәл итүнең
йомгаклау  вариантын  тавышка  чыгарырга  мөмкин.  Тыңлауларның  һәр
катнашучысы  бер  тавышка  ия,  ул аны тәкъдим  ителгән  җирле  әһәмияттәге
мәсьәләне хәл итү өчен бирә ала, аңа каршы килә яисә тавыш бирүдән тыелып
тора. Тавыш бирү нәтиҗәләре беркетмәгә кертелә. Беркетмәгә рәислек итүче һәм
халык тыңлаулары секретаре кул куя.».

4.2. 7 пунктның 9 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә:
«9) мондый  тавыш  бирү  үткәрелгән  очракта, гавами  тыңлауларда

катнашучыларның тавыш бирү нәтиҗәләре».



4.3. 8 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«8. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә оештыру комитеты рәисе

һәм  секретаре  тарафыннан  имзалана  һәм  кул  куелганнан  соң  5  көн  эчендә
бастырып чыгарылырга (халыкка игълан ителергә) тиеш.».

4.4.9 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«9. Гавами тыңлаулар нәтиҗәләре турындагы бәяләмә җирле үзидарә органы

тарафыннан мәҗбүри каралырга тиеш, ул гавами тыңлауларга чыгарыла торган
мәсьәләләр буенча карар кабул итү өчен җаваплы. Карау йомгаклары мәҗбүри
тәртиптә муниципаль берәмлек халкына тиешле карар кабул ителгәннән соң 5 көн
эчендә бастырып чыгару (халыкка җиткерү) юлы белән җиткерелә».

4.5. 10  пункттан  «Россия  Федерациясе  законнарында  билгеләнгән
очраклардан тыш,» сүзләрен төшереп калдырырга.»

5.12 статья яңа редакциядә бәян итәргә:
"12 Статья.  Генераль планнар проектларын, җирдән файдалану һәм төзелеш

кагыйдәләре  проектларын,  территорияне  планлаштыру  проектларын,
территорияләрне  межалау  проектларын,  территорияләрне  төзекләндерү
кагыйдәләре  проектларын,  җир  кишәрлеген  яки  капиталь  төзелеш  объектын
шартлы рәвештә рөхсәт бирү турындагы карарлар проектларын, капиталь төзелеш
объектларын  рөхсәт  ителгән  төзелешнең,  реконструкцияләүнең  чик
параметрларыннан  тайпылуга  рөхсәт  бирү  турындагы  карарлар  проектларын
гавами тыңлауларда һәм җәмәгать фикер алышуларында карау үзенчәлекләре.

Генераль  планнар  проектлары,  җирдән  файдалану  һәм  төзелеш  алып  бару
кагыйдәләре  проектлары,  территорияне  планлаштыру  проектлары,
территорияләрне  ызанлау  проектлары,  территорияләрне  төзекләндерү
кагыйдәләре проектлары,җир кишәрлегеннән яисә капиталь төзелеш объектыннан
файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә яисә рөхсәт бирү турында карарлар
проектларына, рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларыннан тайпылуга,
капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турында карар
проектларына гавами тыңлаулар һәм иҗтимагый фикер алышулар үткәрү, шулай
ук  югарыда  күрсәтелгән  проектларга  үзгәрешләр  кертү  Россия  Федерациясе
Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә үткәрелә.»

6. 5 нче кушымта таблицасын яңа редакциядә бәян итәргә:
«

№ 
п/п

Мөрәҗәгать итүчеСү Күрсәтмәләр һәм тәкъдимнәр Кисәтүләрне һәм тәкъдимнәрне
карау нәтиҗәләре турында

мәгълүмат

7. 6 нчы кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә:



«Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы»  муниципаль
берәмлектә  гавами  тыңлауларны
оештыру  һәм  уздыру  тәртибе
турындагы нигезләмәгә
6 нчы кушымта

ГАВАМИ  ТЫҢЛАУЛАР НӘТИҖӘСЕ ТУРЫНДА БӘЯЛӘМӘ
«___» _________ 20__ ел.                                                                    ___________ш.

 _____________________________________ инициативасы  буенча  гавами
тыңлаулар __________________________________________________________________

                         (муниципаль хокукый акт)
 _____номерлы_____
____________________________________________________________

         (муниципаль хокукый актның исеме)
_________________________________  тарафыннан  басылган  (игълан  ителгән)  һәм
үткәрелгән
_______________________________адресы буенча

                                                                                                (үткәрү датасы)

Гавами  тыңлауларга чыгарыла торган сорау 
(сораулар)_______________________________ гавами тыңлаулар үткәрү 
инициаторы _______________________________________

(гавами тыңлаулар уздыру датасы, вакыты һәм урыны) 
_______________________________

Халык алдында тыңлаулар уздырган оештыру 
комитеты_____________________________________

Гавами тыңлауларда катнашучылар, шул исәптән чыгышка хокук алган кешеләр
турында
мәгълүмат________________________________________________________

Җирле әһәмияттәге  мәсьәләне (мәсьәләләрне)  хәл итү буенча гавами тыңлауларга
чыгарылган искәрмәләр һәм тәкъдимнәрнең бердәм исемлеге:

№ 
п/п

Мөрәҗәгать итүчеСү Күрсәтмәләр һәм тәкъдимнәр Кисәтүләрне һәм тәкъдимнәрне
карау нәтиҗәләре турында

мәгълүмат

 Җирле  әһәмияттәге  мәсьәләне  хәл  итүнең  йомгаклау варианты:
____________________________



Халык  тыңлауларында  катнашучыларның  тавыш  бирү  нәтиҗәләре  (мондый  тавыш
бирүне үткәргән очракта): 

                                                   әйе_____________________ (кеше)
                                                   юк         _________________ (кеше)
                                                   тавыш бирмәде___________ (кеше)

Оештыру комитеты рәисе _____________________________

Оештыру комитеты секретаре _____________________________».
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