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КАРАР

«Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре 
муниципаль берәмлеге уставын кабул итү турында» 
2016 елның 07 декабрендәге 84 номерлы Лениногорск 
шәһәр Советы карары белән кабул ителгән Татарстан 
Республикасы Лениногорск шәһәре муниципаль 
берәмлеге Уставына үзгәрешләр проекты хакында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2007 елның 06 октябрендәге 131-ФЭ номерлы Федераль закон нигезендә 
Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Уставының 
86 статьясына, Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәр советы КАРАР 
БИРДЕ:

1. «Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге 
Уставын кабул итү турында» 2016 елның 07 декабрендәге 84 номерлы карары 
белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре Уставына 
үзгәрешләр кертү хакында» карар проектын халык тыңлауларына хупларга һәм 
чыгарырга (1 нче кушымта).

2. Түбәндәгеләрне расларга:
Гражданнарның Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү проекты буенча тәкъдимнәрен исәпкә алу 
һәм гражданнарның аның буенча фикер алышуда катнашу тәртибе (2 нче 
кушымта);



Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге 
Уставына үзгәрешләр кертү проекты буенча гавами тыңлаулар уздыру тәртибе (3 
нче кушымта).

3. «Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре Уставын кабул итү 
турында» Лениногорск шәһәр Советының 2016 елның 07 декабрендәге 84 
номерлы карары белән кабул ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск 
шәһәре Уставына үзгәрешләр кертү турында» карар проектын Лениногорск 
муниципаль районының рәсми сайтында (http://leninogorsk.tatarstan.ru) Интернет 
челтәрендә (халыкка җиткерергә), «Татарстан Республикасы Лениногорск 
шәһәре муниципаль берәмлеге уставын кабул итү турында» Татарстан 
Республикасы Лениногорск шәһәр Советының рәсми сайтында бастырып 
чыгарырга;

Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре Уставына үзгәрешләр кертү 
проекты буенча гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе»;

Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре Уставына үзгәрешләр кертү 
проекты буенча гавами тыңлаулар уздыру тәртибе.

4. Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре Уставына үзгәрешләр 
кертү проекты буенча түбәндәгеләрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм 
тәкъдимнәрне карау буенча эш төркеме төзергә:

Ахмеджанова - Лениногорск шәһәр Советының социаль
Елена Ивановна мәсьәләләр буенча даими комиссиясе рәисе

- Лениногорск шәһәр Советының экология, 
Рафаэль Әнәс улы табигый ресурслар һәм җирдән файдалану буенча 
Нуртдинов даими комиссиясе рәисе

Гөлфирә Мәҗит кызы - Лениногорск муниципаль районы
Рафикова Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге

башлыгы урынбасары

Рәсим Адегам улы - Лениногорск шәһәр Советының бюджет,
Шәмсетдинов салымнар һәм финанс буенча даими комиссиясе

рәисе

5. Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре Уставына үзгәрешләр 
кертү проекты буенча ачык тыңлауларны 2020 елның 10 мартында 16.00. сәгатьтә 
Лениногорск шәһәре, Кутузов ур., 1 йорт адресы буенча мэриянең утырышлар 
залында уздырырга.

6. «Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре Уставына үзгәрешләр 
кертү турында» Лениногорск шәһәр Советының 2016 елның 07 декабрендәге 84 
номерлы карары белән кабул ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск 
шәһәре Уставын кабул итү турында» норматив-хокукый акт проекты буенча 
гражданнар тәкъдимнәре эш төркеменә, Ф.И.А., туган елы, яшәү урыны адресын 
күрсәтеп, Лениногорск шәһәре, Кутузов ур., 1 йорт, Лениногорск шәһәре

http://leninogorsk.tatarstan.ru


муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары кабинетына, эш көннәрендә 8:00 
сәгатьтән 16:00 гә кадәр язмача җибәрелә дип билгеләргә.

7. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.
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Татарстан Республикасы Лениногорск 
муниципаль районы Лениногорск 
шәһәре муниципаль берәмлеге 
Лениногорск шәһәр Советы карарына 1 
нче кушымта.
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«Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге 
Уставын яңа редакциядә кабул итү турында» 2016 елның 7 декабрендәге 84 
номерлы Лениногорск шәһәр Советы карары белән кабул ителгән Татарстан 

Республикасы Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр
һәм өстәмәләр кертү хакында

6 статьяда:
а) 1 өлешнең 19 пунктына «авылара территориядә урнашкан җир 

кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү» турында сүзләрен өстәргә;

6.3 статьяда:
4.1 пунктын үз көчен югалткан дип танырга;

20 статьяда:
7 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутат, җирле үзидарәнең 

сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты хокуклы 
түгел:

1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 
шөгыльләнергә;

2) коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашу, 
түбәндәге очраклардан тыш:

а) сәяси партия белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле 
үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында 
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан 
түләүсез нигездә катнашу, башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативлары съездында (конференциясендә) яисә гомуми җыелышында, 
күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәтендә катнашу;

б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри 
берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең 
сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау 
органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативларының гомуми җыелышында катнашу (конференция), түләүсез 
нигездә катнашу, Татарстан Республикасы Законында билгеләнгән тәртиптә 
Татарстан Республикасы югары вазыйфаи затына (Татарстан Республикасы



дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесенә) алдан хәбәр итү 
белән;

в) Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре Советы, муниципаль 
берәмлекләрнең башка берләшмәләре, шулай ук аларның идарә органнарында 
муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тапшыру;

г) идарә органнарында һәм ревизия комиссиясендә муниципаль берәмлек 
мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә оештыруны, гамәлгә куючысы (катнашучы) 
муниципаль берәмлек булган оешманы гамәлгә куючы (акционер) тарафыннан 
оешманы гамәлгә куючының вәкаләтләрен муниципаль берәмлек исеменнән 
гамәлгә ашыру тәртибен йә муниципаль милектәге акцияләр (устав 
капиталындагы өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль 
хокукый актлар нигезендә тапшыру;

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
3) укытучы, фәнни һәм башка иҗат эшчәнлегеннән тыш, башка түләүле 

эшчәнлек белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылар, фәнни һәм башка 
иҗади эшчәнлек бары тик чит дәүләтләр, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил 
гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары исәбеннән генә 
финанслана алмый, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә 
Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса;
4) Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе 
законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары, попечительләр яисә 
күзәтү советлары, коммерциячел булмаган хөкүмәтнеке булмаган чит ил 
оешмалары һәм Россия Федерациясе территориясендә аларның структур 
бүлекчәләре составына керергә.

33 статьяда:
3 өлешнең 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1) шәхсән яисә ышанычлы затлар аша эшкуарлык эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә; 2) коммерция яисә коммерциягә карамаган оешма белән идарә 
итүдә катнашу, түбәндәге очраклардан тыш: а) сәяси партия белән идарә итүдә, 
һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз 
оешмасының сайланулы органы тарафыннан түләүсез нигездә катнашу, башка 
иҗтимагый оешма, торак төзелеше, гараж кооперативлары съездында 
(конференциясендә) яисә гомуми җыелышында, күчемсез мөлкәт милекчеләре 
ширкәтендә катнашу;

б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри 
берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең 
сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау 
органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативларының гомуми җыелышында катнашу (конференция), түләүсез 
нигездә катнашу, Татарстан Республикасы Законында билгеләнгән тәртиптә 
Татарстан Республикасы югары вазыйфаи затына (Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесенә) алдан хәбәр итү 
белән;



в) "Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре советы" 
Ассоциациясендә, муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, шулай 
ук аларның идарә органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез 
нигездә тәкъдим итү;

г) муниципаль берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючы вәкаләтләрен 
гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган акцияләр (устав 
капиталындагы өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль 
хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлекнең идарә органнарында һәм 
Ревизия комиссиясендә, гамәлгә куючы (акционер) булган оешманы гамәлгә 
куючы (акционер) мәнфәгатьләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә 
куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган 
акцияләр (устав капиталында өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган 
муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен);

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;»

39 статьяда:
а) 4 пунктның 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: « - торак 

биналарны торак булмаган биналарга һәм торак булмаган биналарга күчерү 
турында билгеләнгән тәртиптә карар кабул итә, күпфатирлы йортта биналарны 
яңадан урнаштыруны һәм яңадан планлаштыруны килештерә, билгеләнгән 
тәртиптә муниципаль һәм хосусый торак фондының торак биналарын яшәү өчен 
яраксыз, күпфатирлы йортлардан тыш, Россия Федерациясе яисә Татарстан 
Республикасы милкендә булган, авария хәлендәге һәм җимерелергә яисә 
реконструкцияләнергә тиешле күпфатирлы йортлардан тыш, торакларны яшәү 
өчен яраксыз дип таный.».



Татарстан Республикасы 
Лениногорск 

муниципаль районының 
Лениногорск шәһәре муниципаль 
берәмлеге Советының 2020елның 

« сМ  » февралендәге 
карарына 2 нче кушымта

«Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Лениногорск шәһәре 
муниципаль берәмлеге Уставының яңа редакциясендә» муниципаль хокукый акт 

проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм аның турында
фикер алышуларда катнашу тәртибе 

«Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Лениногорск 
шәһәре муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» 
Лениногорск шәһәр Советының муниципаль хокукый акт проекты буенча 
тәкъдимнәр Лениногорск шәһәр советына түбәндәге адрес буенча кертелә: 
423250, Татарстан Республикасы, Лениногорск шәһәре, Кутузов урамы, 1 нче 
йорт, шәһәр башлыгы урынбасарының 22 нче кабинетына язма рәвештә. 
Тәкъдимнәр эш көннәрендә 8.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр Лениногорск 
муниципаль районының http://leninogorsk.tatarstan.ru. рәсми сайтында Уставка 
үзгәрешләр кертү турында карар проектын урнаштыру юлы белән 30 көн эчендә 
кабул ителә. ________________________________________________________

http://leninogorsk.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы Лениногорск 
муниципаль районының Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Советының 2020елның « сҢ  » февралендәге^ * ^ /
карарына 3 нче кушымта

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлегенең 
Лениногорск шәһәр Советының 2017елның 1 февралендәге 
89 номерлы карары белән расланды

Лениногорск шәһәрендә гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыру тәртибе 
турында нигезләмә

1 статья.
1. «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЭ номерлы Россия 
Федерациясе Законы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 
елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 
Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге уставы нигезендә әлеге Нигезләмә 
Лениногорск шәһәре территориясендә гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыру 
тәртибен билгели.

2 статья.
1. Гавами тыңлауларны Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге шәһәр 

советы, Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы - Лениногорск 
шәһәре мэры тарафыннан Лениногорск шәһәре халкы катнашында җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләр буенча муниципаль хокукый актлар проектларын 
тикшерү өчен үткәрелә.

3 статья.
1. Гавами тыңлаулар халык инициативасы, Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге шәһәр Советы яки Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге 
башлыгы - Лениногорск шәһәре мэры инициативасы буенча уздырыла.

2. Халык яки муниципаль берәмлек Советы инициативасы буенча 
Лениногорск шәһәре гавами тыңлаулар муниципаль берәмлек Советы тарафыннан 
Лениногорск шәһәре, ә Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы - 
Лениногорск шәһәре мэры - Лениногорск шәһәре мэры инициативасы белән 
билгеләнә.

3.Гражданнар җирле үзидарә органнарына сайлауларда актив сайлау 
хокукына ия булган Лениногорск шәһәрендә яшәүчеләр арасыннан төзелә торган 
инициатив төркем аша тыңлаулар үткәрү буенча үз инициативасын тормышка 
ашыралар.

4 статья.
1. Г авами тыңлауларда түбәндәгеләр чыгарылырга тиеш:



1) Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Уставы проекты, шулай ук 
әлеге Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый акт 
проекты; Уставка үзгәрешләр бары тик уставта беркетелгән җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне һәм аларны хәл итү буенча вәкаләтләрне Россия Федерациясе 
Конституциясе, федераль законнар нигезендә генә кертү максатларында кертелә 
торган очраклардан тыш;

2)Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге бюджеты проекты һәм аның 
үтәлеше турында хисап;

3) Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеген үстерү планнары һәм 
программалары проектлары, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре 
проектлары, территорияләрне планлаштыру проектлары һәм территорияләрне 
ызанлау проектлары, шулай ук җир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш 
объектларын шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү 
мәсьәләләре, рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын 
реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылу мәсьәләләре;; Җир 
биләмәләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның рөхсәт 
ителгән бер төрен мондый файдалануның башка төренә үзгәртү мәсьәләләре, 
җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре булмаганда.

4) муниципаль берәмлекне Лениногорск шәһәрен үзгәртеп кору мәсьәләләре.
5) генераль планнар проектлары, шул исәптән ал ар га үзгәрешләр кертү 

буенча (Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексының 28 статьясы 
нигезләмәләрен исәпкә алып)

5 статья.
1. Гавами тыңлаулар үткәрү турындагы карар тиешле орган яисә муниципаль 

берәмлекнең вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хокукый актлар 
проектларын, җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләре проектын, 
Лениногорск шәһәрен үстерү планнары һәм программалары проектын, 
территорияләрне планлаштыру проектларын һәм территорияләрне ызанлау 
проектларын, шулай ук җир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш 
объектларыннан файдалануның шартлыча рөхсәт ителгән төренә, рөхсәт ителгән 
төзелешнең иң чик параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү, капиталь төзелеш 
объектларын реконструкцияләү, җир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш 
объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның бер төрен үзгәртү мәсьәләләрен 
карау көненә кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча кабул ителергә тиеш, җирләрдән 
файдалану һәм төзелеш объектларыннан файдалануның расланган кагыйдәләре, 
генераль проектлар, шул исәптән аларга үзгәрешләр кертү очракларыннан тыш, 
шул исәптән планнар буенча планнар нигезендә, башка төргә,

22. Аларны үткәрү урынын һәм вакытын күрсәтеп гавами тыңлаулар уздыру 
турындагы карар һәм тиешле муниципаль хокукый акт проекты, җирдән 
файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләре проекты, Лениногорск шәһәрен 
үстерү планнары һәм программалары проектлары, территорияләрне планлаштыру 
проектлары һәм территорияләрне ызанлау проектлары, шулай ук җир 
кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның шартлы 
рөхсәт ителгән төренә рөхсәтләр бирү мәсьәләләре, капиталь төзелеш



объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик параметрларыннан тайпылуга 
рөхсәт бирү мәсьәләләре, җир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш 
объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның бер төрен һәм объектларны 
капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның башка төренә үзгәртү 
мәсьәләләре, җирдән файдалану һәм төзелеш алып баруның расланган 
кагыйдәләре, генераль планнар проектлары, шул исәптән аларга гавами 
тыңлауларга чыгарылучы үзгәрешләр кертү, гавами тыңлаулар үткәрү көненә 
кадәр 5 көннән дә соңга калмыйча бастырып чыгарылырга (халыкка 
җиткерелергә) тиеш, моңа федераль законнарда һәм әлеге Нигезләмәдә каралган 
очраклар керми.

3. Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый 
акт проекты, аларны карау көненә кадәр 30 көннән дә соңга калмыйча, 
муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы билгеләгән Устав проекты, 
күрсәтелгән муниципаль хокукый акт проекты буенча тәкъдимнәрне исәпкә алу 
тәртибен бер үк вакытта бастырып чыгару (халыкка җиткерү) белән, күрсәтелгән 
муниципаль хокукый акт проекты буенча тәкъдимнәрне исәпкә алу тәртибен, 
шулай ук гражданнарның аны тикшерүдә катнашу тәртибен рәсми бастырып 
чыгарырга (халыкка җиткерергә) тиеш.

6 статья.

1. Лениногорск шәһәре мэры шәһәр Советы карарында гавами тыңлаулар 
билгеләү турында Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы 
карарында түбәндәгеләр күрсәтелә:

гавами тыңлаулар темасы;
гавами тыңлаулар инициаторы турында белешмәләр;
вакыт һәм урын, гавами тыңлаулар уздыру вакыты;
гавами тыңлауларда тикшерелә торган мәсьәләләр буенча тәкъдимнәр һәм 

искәрмәләр кертелергә мөмкин булган адрес гавами тыңлауларда катнашуга 
заявкалар булырга мөмкин.

7 статья.
1. Гавами тыңлаулар әзерләү һәм уздыру Лениногорск шәһәренең 

башкарма комитеты, махсус төзелгән комиссияләр яисә шәһәр Советының эш 
төркемнәре (алга таба - оештыручы) тарафыннан гамәлгә ашырыла.

2. Гавами тыңлауларны әзерләү һәм уздыру процессында гавами 
тыңлаулар оештыручы:

гавами тыңлауларда катнашучыларның башлангыч составын билгели; 
чыгышлар әзерләргә тиешле мәсьәләләр исемлеген билгели;

халык тыңлауларына чыгарылган мәсьәләләр буенча докладчыларның 
башлангыч составын билгели;

гавами тыңлаулар уздыру регламентын билгели;
гавами тыңлауларга чыгарылган муниципаль хокукый акт проекты буенча 

искәрмәләр һәм тәкъдимнәр җыюны гамәлгә ашыра;
кирәкле белешмә материаллар,



гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча йомгаклау документлары проектларын 
әзерли;

гавами тыңлаулар беркетмәсен алып баруны тәэмин итә; 
гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча тәкъдимнәр әзерләүне оештыра; 
гавами тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмәне бастырып чыгаруны т 

тәэмин итә.

8 статья .
1. Гавами тыңлаулар уздыру турында карар басылып чыккан көннән 

алып, аларны үткәрү көненә кадәр Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге 
башлыгы Лениногорск шәһәренә гавами тыңлауларга чыгарыла торган мәсьәлә 
буенча язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр җибәрергә хокуклы, шул исәптән 
муниципаль хокукый актның гавами тыңлауларына чыгарылучы проектка 
төзәтмәләр һәм башка тәкъдимнәр. Муниципаль берәмлек башлыгы Лениногорск 
шәһәре кергән тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне гомумиләштерүне оештыра. 
Күрсәтелгән тәкъдимнәр һәм искәрмәләр гавами тыңлауларда катнашучыларга 
җиткерелә.

Статья 9.
1. Г авами тыңлауларда катнашырга чакырырга мөмкин: 
депутатлар; дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре;

эшчәнлекләре тикшерелә торган тема белән бәйләнгән оешмалар, 
предприятиеләр,

учреждениеләр җитәкчеләре яисә вәкилләре;
экспертлар;
сәяси партияләрнең,
иҗтимагый берләшмәләрнең региональ яисә җирле бүлекләре вәкилләре;
массакүләм мәгълүмат чаралары;
шәһәр территориясендә яшәүче гражданнар.
2. Территорияләрне планлаштыру проектлары һәм территорияләрне межалау 

проектлары буенча ачык тыңлаулар әлеге территориядә яшәүче гражданнар, аның 
планлаштыру проектын һәм аны межалау проектын, әлеге территориядә 
урнашкан җир кишәрлекләренә һәм капиталь төзелеш объектларына хокук 
ияләре, мондый проектларны гамәлгә ашыру белән бәйле рәвештә законлы 
мәнфәгатьләре бозылырга мөмкин булган затлар катнашында үткәрелә.

3.Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төренә рөхсәт бирү мәсьәләләре 
буенча ачык тыңлаулар чикләрендә рөхсәт сорала торган җир кишәрлеге яки 
капиталь төзелеш объекты урнашкан территориаль зона чикләрендә яшәүче 
гражданнар катнашында үткәрелә.

4.Гавами тыңлауларда катнашучылар үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш 
ясау хокукы белән гавами тыңлауларны оештыручыга гавами тыңлаулар үткәрү 
датасына кадәр 3 көннән дә соңга калмыйча язма гаризалар тапшырган 
гражданнар торалар.



10 статья.
1. Гавами тыңлаулар утырышлар рәвешендә уздырыла.
2. Муниципаль берәмлек башлыгы Лениногорск шәһәре мэры, Лениногорск 

шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе, Лениногорск 
шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары, Лениногорск шәһәре 
муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары, шәһәр Советының даими 
комиссиясе рәисе, башка затлар, Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге 
башлыгының вәкаләтле вәкилләре тыңлауларда рәислек итәргә мөмкин.

11 статья.
1. Гавами тыңлаулар уздырганда тәртип саклау гавами тыңлауларда 

катнашу өчен мәҗбүри шарт булып тора. Гавами тыңлауларда катнашучылар 
гавами тыңлаулар барышына тыкшынырга, аларны туктатырга һәм аларны 
үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. Гавами тыңлауларда катнашучылар 
тарафыннан үткәрү тәртибен бозган очракта, рәис аларны залдан чыгаруны таләп 
итәргә хокуклы

12 статья.
1. Гавами тыңлаулар уздырган вакытта беркетмә алып барыла. Гавами 

тыңлауларда катнашучыларның барлык искәрмәләре һәм тәкъдимнәре 
секретариатка язма рәвештә тапшырыла һәм гавами тыңлаулар беркетмәсенә 
кушыла.

2. Гавами тыңлаулар беркетмәсенә рәислек итүче имза сала һәм шәһәр 
Советы материалларында саклана.

13 статья.
1. Г авами тыңлаулар уздыру йомгаклары буенча җирле үзидарә 

органнары һәм Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлегенең вазыйфаи затлары 
тарафыннан мәҗбүри каралырга тиешле тәкъдимнәр кабул ителә, алар 
компетенциясенә муниципаль хокукый акт проектының халык алдында 
тыңлауларына чыгарылуын кертү кертелгән. Йомгаклау документлары җирле 
үзидарә органнары өчен рекомендация характерында.

14 статья.
1. Г авами тыңлауларның нәтиҗәләре гавами тыңлаулар уздырганнан соң

5 көннән дә соңга калмыйча басылып чыгарга (халыкка җиткерелергә) тиеш.


