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буенча чыгыш ясауга ҥз заявкаларын тапшырган җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽре;
оештыру комитеты-Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районы Баграж
авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнарының вазыйфаи затларыннан, Татарстан
Республикасы Зҽй муниципаль районы Баграж авыл җирлеге Советы
депутатларыннан, җҽмҽгатьчелек һҽм гражданнарның инициативалы төркемнҽре
вҽкиллҽреннҽн паритет нигездҽ формалашкан ачык тыңлаулар Ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ
буенча оештыру эшлҽрен башкаручы коллегиаль орган;
иҗтимагый фикер алышу - иҗтимагый контроль максатларында иҗтимагый
ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽр буенча гавами фикер алышу, шулай ук җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм оешмаларның вҽкалҽтле затлары, гражданнар һҽм иҗтимагый
берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре турында фикер алышуда мҽҗбҥри катнашуда кулланыла
торган карар проектлары турында фикер алышалар.
халык тыңлаулары эксперты - ачык тыңлаулар мҽсьҽлҽлҽре буенча махсус
белемнҽре булган һҽм бу статуста вҽкалҽтле орган билгелҽнгҽн зат. Эксперт язма
рҽвештҽ ачык тыңлаулар мҽсьҽлҽлҽре буенча тҽкъдимнҽр һҽм тҽкъдимнҽр тапшыра
һҽм аларны аргументациялҽҥ өчен фикер алышуда катнаша.
2 статья. Ачык тыңлаулар ҥткҽрҥнең максатлары
Ачык тыңлаулар максатта ҥткҽрелҽ:
Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районы Баграж авыл җирлегенең җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хокукый актлар проектлары турында
фикер алышу;
мҽсьҽлҽлҽр буенча җҽмҽгатьчелек фикерен ачыклау һҽм исҽпкҽ алу җҽмҽгать
тыңлауларына чыгарыла.
Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ, ҥткҽрҥ һҽм билгелҽҥ ачыклык,
хҽбҽрдарлык, иреклелек, экспертларның бҽйсезлеге принциплары нигезендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
3 статья. Халык алдында торган сораулар
1. Халык тыңлаулары җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча ҥткҽрелҽ. Ачык
тыңлауларның нҽтиҗҽсе җирле ҥзидарҽ органнары өчен тҽкъдим итҥ характерына
ия.
2. Ачык тыңлауларга мҽҗбҥри тҽртиптҽ чыгарыла:
1) Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районының Баграж авыл җирлеге
Уставы проекты (алга таба - Устав), шулай ук Уставны ҽлеге норматив хокукый
актларга туры китерҥ максатларында Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ
турында Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районы Баграж авыл җирлеге
Советы карары проекты, Уставка Россия Федерациясе Конституциясе, федераль
законнар, конституция (устав) яисҽ Татарстан Республикасы законнары
нигезлҽмҽлҽрен төгҽл кҥрсҽтҥ рҽвешендҽ ҥзгҽрешлҽр кертелҽ торган очраклардан
тыш;
2) җирлекнең җирле бюджеты проекты һҽм аның ҥтҽлеше турында хисап;
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3) Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районы Баграж авыл җирлегенең
социаль-икътисадый ҥсеш стратегиясе проекты;
4) Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районының Баграж авыл җирлеген
ҥзгҽртеп кору, Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районының Баграж авыл
җирлеген ҥзгҽртеп кору өчен, «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ
номерлы Федераль законның 13 статьясы нигезендҽ Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районының Баграж авыл җирлеген ҥзгҽртеп кору өчен, тавыш бирҥ
юлы белҽн яисҽ гражданнар җыеннарында белдерелгҽн Татарстан Республикасы
Зҽй муниципаль районының Баграж авыл җирлеге халкының ризалыгы;
5) территориялҽрне төзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проекты, төзеклҽндерҥ
кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥне кҥздҽ тоткан проектлар;
6) «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында»2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15
статьясындагы 4 өлеше нигезендҽ килешҥлҽр төзҥ юлы белҽн, җирле ҥзидарҽ
органнарының тапшырылган вҽкалҽтлҽре мҽсьҽлҽлҽре буенча Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн башка
мҽсьҽлҽлҽрне ачык тыңлауларга (җҽмҽгать фикер алышуларына) чыгару
мөмкинлеге.
3. Ҽгҽр бу һҽр мҽсьҽлҽне һҽрьяклап һҽм тулы фикер алышуга комачауламаса,
берничҽ мҽсьҽлҽ буенча ачык тыңлаулар бер ҥк вакытта уздыру рөхсҽт ителҽ.
4. Халык тыңлауларын оештыру һҽм ҥткҽрҥ, ҽгҽр Россия Федерациясе законнары
белҽн башкасы билгелҽнмҽгҽн булса, җирле бюджет акчалары хисабына
финанслана.
4 статья . Халык тыңлаулары инициаторлары
Халык алдында тыңлаулар Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районының
Баграж авыл җирлеге Советы (алга таба – Совет), Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районының Баграж авыл җирлеге башлыгы (алга таба – башлык) яки
ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ ҥз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы авыл җирлеге
башкарма комитеты җитҽкчесе инициативасы буенча ҥткҽрелҽ.
Халык тыңлауларын ҥткҽрҥ буенча Халык инициативасы 18 яшькҽ җиткҽн,
кимендҽ 10 кеше булган гражданнар төркеменнҽн чыгып эш итҽ ала.
Бҥлек 2. ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫНЫҢ БИЛГЕЛҼНЕШЕ
5 статья. Халык тыңлауларының билгелҽнеше.
1. Халык яки совет инициативасы буенча ҥткҽрелҽ торган халык тыңлаулары
Совет карары белҽн билгелҽнҽ.
Авыл җирлеге башлыгы яки Башкарма комитеты җитҽкчесе инициативасы белҽн
ҥткҽрелгҽн ачык тыңлаулар Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районының
Баграж авыл җирлеге башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ.
Халык тыңлаулары Россия Федерациясе законнары белҽн җирле ҥзидарҽ
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органнары вҽкалҽтлҽренҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча ҥткҽрелҽ.
2. Халык алдында тыңлаулар ҥткҽрҥ һҽм халык имзаларын җыю турында халык
инициативасын тҽкъдим итҥ өчен инициативага ярдҽм йөзеннҽн 10 кешедҽн дҽ ким
булмаган инициативалы төркем формалаштырыла.
2.1. Инициативалы төркем Советка тҽкъдим итҽ:
- халык тыңлаулары мҽсьҽлҽсен кҥрсҽтеп ачык тыңлаулар билгелҽҥ һҽм аларны
ҥткҽрҥ кирҽклеген нигезлҽҥ турында 1 нче кушымта нигезендҽ гражданнарның
инициатив төркеменең вҽкалҽтле вҽкиле тарафыннан имзаланган гариза;
- муниципаль хокукый акт проекты (аны гавами тыңлауларда карауга кертелгҽн
очракта);
- муниципаль хокукый акт кабул итҥ кирҽклеген дҽлилли торган аңлатма язуы,
аның максатлары һҽм төп нигезлҽмҽлҽрен кҥрсҽтеп (гавами тыңлауларда карауга
кертелгҽн очракта);
- финанс-икътисадый нигезлҽҥ (муниципаль хокукый актның гавами
тыңлауларында карауга кертелгҽн очракта, аны гамҽлгҽ ашыру өстҽмҽ матди һҽм
башка чыгымнар талҽп итҽ);
- 2 нче кушымта нигезендҽ форма буенча гражданнар инициатив төркеме
Исемлеге;
- гражданнарның инициатив төркеме төзҥ турында Карар кабул ителгҽн җыелыш
беркетмҽсе;
- инициативалы төркемнең вҽкалҽтле вҽкиле тарафыннан кул куелган, битлҽр
санын, шулай ук муниципаль хокукый акт проекты докладчы тарафыннан
тапшырылган документлар исемлеген ҥз эченҽ алган озату хаты (муниципаль
хокукый акт проектын халык тыңлауларында карап тикшерҥгҽ кертелгҽн очракта).
Гариза һҽм беркетмҽгҽ рҽислек итҥче (гражданнар инициатив төркеменең
вҽкалҽтле вҽкиле) һҽм инициатив төркем җыены секретаре кул куелырга тиеш.
2.2. Гариза тапшырылган дип санала, ҽгҽр советка ҽлеге статьяның 2.1
пунктчасында билгелҽнгҽн барлык документлар бер ҥк вакытта тапшырылган
булса.
2.3. 30 көн эчендҽ, Советка гариза һҽм аңа теркҽлҽ торган документлар кергҽн
көннҽн башлап инициатив төркем тарафыннан халыкның имзалары җыелырга һҽм
тҽкъдим ителергҽ тиеш, халык тыңлауларын ҥткҽрҥ инициативасын хуплаучыҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 нче кушымтасы нигезендҽ, 18 яшькҽ җиткҽн кешелҽрнең 100
имзасы кҥлҽмендҽ.
Имза Советка гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ турында инициативаны тҽкъдим итҥ
турында гариза биргҽн көннҽн соң җыела ала. Язма юл белҽн яки карандаш белҽн
мҽгълҥматларны кул битлҽренҽ кертергҽ рөхсҽт ителми.Гражданнар турында
тиешле мҽгълҥматларда һҽм аларны кул кую кҽгазенҽ һҽм таныклык язуларына
кертҥ даталарында төзҽтҥлҽр гражданнар һҽм имзалар җыючылар тарафыннан
тиешенчҽ килеш килешелергҽ тиеш.
2.4. Совет эшче төркем төзи һҽм кул кую листларында тҽкъдим ителгҽн
белешмҽлҽрне 10 көн эчендҽ тикшерҽ.
Кул кую кҽгазьлҽрендҽ булган имзаларны һҽм мҽгълҥматларны тикшерҥ
нҽтиҗҽлҽре буенча имза гамҽлдҽ дип яисҽ гамҽлдҽ тҥгел дип танылырга мөмкин.
Ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ аның гамҽлдҽ булмавы билгелҽнмҽгҽн очракта, имза
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гамҽлдҽ булып тора.
Кул кую һҽм (яки) язылышу кҽгазен җыю тҽртибен бозып җыелган имзалар
гамҽлдҽ тҥгел дип таныла:
1) имзалар җыю чорыннан читтҽ җыелган имзалар;
2) Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районы Баграж авыл җирлеге
халкының 18 яше тулмаган имзалары;
3) кул кую кҽгазендҽ ҥз кулыңны ҥз кулың белҽн кертҥ датасын кҥрсҽтмичҽ
гражданнарның имзалары;
4) кул кую кҽгазенҽ кулдан язылмаган ысул яки карандаш белҽн кертелгҽн
имзалар;
5) гражданнар һҽм аларны кул кую даталарында төзҽтҥлҽр гражданнар, имзалар
җыючылар тарафыннан махсус килештерелмҽгҽн очракта, аларга тиешле
мҽгълҥматларда һҽм аларны кул кҽгазенҽ кертҥ даталарында имза салу;
6) кул кую кҽгазендҽ барлык имзалар да, аның формасы ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 нче
кушымтасы талҽплҽренҽ туры килми.
Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре кул битлҽрен тикшерҥ беркетмҽсе белҽн рҽсмилҽштерелҽ (4
нче кушымта).
2.5. Советның чираттагы утырышында, 15 көнлек срокта подписка кҽгазе кергҽн
көннҽн соң, халык тыңлаулары билгелҽҥ турында яки халык тыңлаулары билгелҽҥ
турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителҽ, ҽгҽр:
1) халык тыңлауларына чыгарыла торган мҽсьҽлҽлҽр ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3
статьясында каралган очраклардан тыш, җирле ҥзидарҽ органнары
компетенциясенҽ керми;
2) халык алдында тыңлаулар ҥткҽрҥ турында халык инициативасын кҥрсҽтҥ өчен
тҽкъдим ителгҽн гамҽлдҽге имзалар саны җитҽрлек тҥгел;
3) инициатива кҥрсҽтҥ тҽртибе ҥтҽлми;
4) муниципаль норматив хокукый акт проекты Россия Федерациясе
Конституциясе, федераль конституциячел законнар, федераль законнар, башка
норматив хокукый актларга туры килми;
5) шундый ук сорау чыгарылган гавами тыңлаулар уздыру датасыннан бер елдан
да ким вакыт узды.
2.6. Халык тыңлауларын билгелҽҥ турында гаризаны кире кагу, баш тартучыларны
бетерҥ шарты белҽн, ачык тыңлаулар билгелҽҥ өчен, инициативалы төркем
тарафыннан документлар кабат кертҥ өчен киртҽ булып тормый.
2.7. Халык тыңлауларын билгелҽҥ турындагы мҽсьҽлҽ Совет тарафыннан ҽлеге
Нигезлҽмҽ нигезендҽ карала.
2.8. Халык тыңлауларын билгелҽҥ турында гариза кире кагылган очракта, Совет
эш көннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 5 көнлек срокта гражданнарның инициатив төркеме
вҽкиле адресына язма мотивлаштырылган белдерҥ җибҽрҽ.
3. Халык алдында тыңлаулар билгелҽгҽн Совет, Башлык тыңлаулары ҥткҽрҥ
вакыты һҽм урыны, оештыру комитеты составы, тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу тҽртибе
һҽм гражданнарның гавами тыңлауларга чыгарыла торган муниципаль хокукый
акт проекты турында фикер алышуда катнашу тҽртибе турындагы мҽгълҥматны ҥз
эченҽ алган тиешле муниципаль актлар кабул итҽ.
Ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ датасы – федераль законнар, Устав һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ
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белҽн башкача билгелҽнмҽгҽн очракта ачык тыңлаулар билгелҽҥ турында
муниципаль хокукый акт кабул ителгҽн көннҽн 20 көн эчендҽ билгелҽнҽ.
6 статья. Җҽмҽгать тыңлаулары турында мҽгълҥмат бирҥ.
1. Муниципаль берҽмлек халкына мҽгълҥмат бирҥ - Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районы Баграж авыл җирлеге Советының гавами тыңлаулар билгелҽҥ
турында мҽгълҥмат стендында һҽм Зҽй муниципаль районы Баграж авыл
җирлегенең рҽсми сайтында календарь көннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 7 көнлек срокта
бастырып чыгару юлы белҽн башкарыла (ҽгҽр дҽ башкача каралмаган булса,
Федераль законнар, устав белҽн), ҽлеге Нигезлҽмҽ) муниципаль хокукый актның
кушымтасындагы проекты белҽн гавами тыңлаулар билгелҽҥ турында муниципаль
хокукый акт (аны гавами тыңлауларга карауга кертелгҽн очракта).
1.1. Халык тыңлауларының нҽтиҗҽлҽре мҽгълҥмат стендында һҽм Зҽй
муниципаль районы Баграж авыл җирлегенең рҽсми сайтында басылып чыга.

Бҥлек 3. ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫ ҼЗЕРЛҼҤ ҺҼМ ҤТКҼРҤ
7 статья. Халык тыңлаулары ҽзерлекне һҽм ҥткҽрҥне оештыру
1. Халык тыңлауларын билгелҽҥ турында Карар кабул иткҽн җирле ҥзидарҽ органы
оештыру комитетын Совет депутатлары, Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль
районы Баграж авыл җирлеге башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре, иҗтимагый
оешмалар, гражданнарның инициативалы төркеме вҽкиллҽре арасыннан кимендҽ 3
кеше тҽшкил итҽ. Оештыру комитеты оешканнан соң 3 көннҽн дҽ соңга калмыйча
ҥткҽрелҽ торган беренче утырышта ҥз составыннан рҽисне, рҽис урынбасарын һҽм
секретарен сайлый. Оештыру комитеты утырышта аның ҽгъзаларының
яртысыннан артыгы булганда карар кабул итҽргҽ хокуклы.
Оештыру комитеты тыңлауларда катнашырга телҽҥче тыңлаулар ҥткҽрелҽ торган
бинага тоткарлыксыз керҥ мөмкинлеген тҽэмин итҽргҽ тиеш.
Халык тыңлауларын ҥткҽрҥ көнендҽ оештыру комитеты ачык тыңлауларда
катнашучыларны теркҽҥне оештыра.
2. Ачык тыңлауларда рҽислек итҥче-Оештыру комитеты рҽисе. Рҽислек итҥче
ачык тыңлаулар ача, халык тыңлауларының сорауларын (сорауларын),
тыңлауларны ҥткҽрҥ тҽртибе буенча тҽкъдимнҽрне игълан итҽ, ҥзен, секретарен
һҽм экспертларын тҽкъдим итҽ, тыңлауларны ҥткҽрҥ инициаторларын кҥрсҽтҽ.
Оештыру комитеты секретаре ачык тыңлаулар беркетмҽсен алып бара.
3. Рҽислек итҥче фикер алышу ҥткҽрелҽ торган сорау турында игълан итҽ һҽм
гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ инициаторлары тарафыннан вҽкалҽтле затка,
экспертларга, шулай ук чыгыш ясарга хокукы булган ачык тыңлауларда
катнашучыларга сҥз бирҽ. Чыгышларның чиратлылыгы оештыру комитеты
тарафыннан теркҽлгҽн гаризалар бирҥ чираты белҽн билгелҽнҽ.
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4. Тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн экспертлар да, хокуклы төшерергҽ
ҥз тҽкъдимнҽрен һҽм (яки) кушылырга тҽкъдимнҽренҽ, выдвинутым башка
катнашучылар гавами тыңлаулар.
5. Фикер алышулар йомгаклары буенча халык тыңлауларында катнашучылар
тарафыннан чыгарылган тҽкъдимнҽрдҽн һҽм тҽкъдимнҽрдҽн тыш, җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне (мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥ буенча тҽкъдимнҽр һҽм
рекомендациялҽрнең бердҽм исемлеге төзелҽ.
6. 6.
Йомгаклау документы төзелгҽннҽн соң рҽислек итҥче, тҽкъдимнҽр һҽм
рекомендациялҽр белҽн, катнашучыларны җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне
(мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥнең йомгаклау вариантын тавышка куя. Гавами
тыңлауларда карарлар ачык тавыш бирҥ юлы белҽн тыңлауларда теркҽлгҽн
катнашучылар саныннан гади кҥпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. Тыңлауларда
катнашкан һҽр кеше бер тавышка ия, ул җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне тҽкъдим
иткҽн карар өчен бирҽ, аңа каршы яисҽ тавыш бирҥдҽн тыелып кала. Тавыш бирҥ
нҽтиҗҽлҽре беркетмҽгҽ (5 нче кушымта) кертелҽ. Беркетмҽгҽ рҽислек итҥче һҽм
гавами тыңлаулар секретаре имза сала.
7.
Ачык тыңлаулар беркетмҽсе нигезендҽ, халык тыңлаулары уздырылган
көннҽн соң эш көннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 3 көнлек срокта гавами тыңлаулар
нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ төзелҽ (6 нчы кушымта), анда кҥрсҽтелҽ:
1) халык тыңлауларына чыгарыла торган мҽсьҽлҽ (сораулар);
2) халык тыңлаулары ҥткҽрҥ инициаторы;
3) гавами тыңлаулар билгелҽҥ турында хокукый актның датасы, номеры һҽм
атамасы, шулай ук аны бастырып чыгару датасы (халыкка игълан итҥ));
4) халык тыңлаулары ҥткҽрҥ датасы, вакыты һҽм урыны;
5) ачык тыңлаулар уздырган оештыру комитеты;
6) ачык тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн чыгыш ясау хокукына ия
булучылар турында мҽгълҥмат;
7) халык тыңлауларында катнашучылар төшергҽн тҽкъдимнҽр һҽм
рекомендациялҽрдҽн тыш, җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне (мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥ
буенча тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽрнең бердҽм исемлеге;
8)җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне хҽл итҥнең йомгаклау варианты;
9)халык тыңлауларында катнашучыларның тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре.
8. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ оештыру комитеты рҽисе һҽм
Секретаре тарафыннан 5 көнлек срокка имзалана һҽм халык тыңлаулары
уздырылган көннҽн башлап эш көннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 5 көнлек срокта
бастырылырга (халыкка хҽбҽр ителергҽ) тиеш.
9. Гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ гавами тыңлауларга
чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр буенча карар кабул итҥ өчен җаваплы җирле ҥзидарҽ
органы тарафыннан мҽҗбҥри каралырга тиеш. Карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре
мҽҗбҥри тҽртиптҽ җирле ҥзидарҽнең вҽкалҽтле органы тарафыннан ачык
тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽне карап тикшергҽннҽн соң 5 көн эчендҽ
бастырып чыгару (халыкка игълан итҥ) юлы белҽн муниципаль берҽмлек халкына
җиткерелҽ.
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10. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ тҽкъдим итҥ характерына ия,
моннан тыш, Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн очраклардан
тыш.
4 бҥлек
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗҼЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАГРАЖ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ УСТАВЫ ПРОЕКТЫ БУЕНЧА АЧЫК ТЫҢЛАУЛАР
ОЕШТЫРУ ҺҼМ ҤТКҼРҤ ҤЗЕНЧҼЛЕКЛҼРЕ СОВЕТ УСТАВЫНА,БЮДЖЕТ
ПРОЕКТЫНА ҺҼМ АНЫҢ ҤТҼЛЕШЕ ТУРЫНДА ХИСАП ПРОЕКТЫНА
ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ ТУРЫНДА КАРАР ПРОЕКТЫ,МУНИЦИПАЛЬ
БЕРҼМЛЕКНЕ ҤЗГҼРТЕП КОРУ ТУРЫНДА, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗҼЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАГРАЖ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ МУНИЦИПАЛЬ
БЕРҼМЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАННАРЫ ПРОЕКТЛАРЫ БУЕНЧА АЧЫК
ТЫПЛАУЛАРНЫ ОЕШТЫРУ ҺҼМ ҤТКҼРҤ
Статья 8. Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районы Баграж авыл җирлеге
Уставы проектын һҽм Советның Уставка ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында карар
проектын гавами тыңлауларда карау ҥзенчҽлеклҽре
1. Устав проекты һҽм уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында Совет
карары проекты ачык тыңлауларда «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ
номерлы Федераль законда һҽм Уставта каралган ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып
карала.
2. Устав проекты һҽм уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында Совет
карары проекты Совет тарафыннан аны кабул итҥ турындагы мҽсьҽлҽ каралганчы
30 көннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга (халыкка игълан
ителергҽ) тиеш. Бер ҥк вакытта ҽлеге проект буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу
тҽртибе, гражданнарның аның фикер алышуында катнашу тҽртибе, шулай ук
проект буенча гавами тыңлаулар билгелҽҥ турында Совет карары басыла.
Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында Совет карары проекты буенча
тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу тҽртибен, шулай ук уставка Россия Федерациясе
Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы Конституциясе,
Уставны ҽлеге норматив хокукый актлар нигезендҽ китерҥ максатларында
Татарстан Республикасы законнары нигезлҽмҽлҽрен төгҽл кҥрсҽтҥ рҽвешендҽ
ҥзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, гражданнарның аның фикер алышуында катнашу
тҽртибен рҽсми бастырып чыгару (халыкка игълан итҥ) талҽп ителми.
3. Устав проекты яки Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында Совет
карары проекты буенча ачык тыңлаулар устав белҽн билгелҽнгҽн вакытта, ҽмма
ҽлеге проектлар басылып чыкканнан соң 7 көннҽн дҽ иртҽрҽк булмаган вакытта
уздырыла.
4. Устав проекты яки Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында Совет
карары проекты буенча ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ буенча вҽкалҽтле орган булып
оештыру комитеты тора.
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9 статья. Җирле бюджет проектын һҽм аның ҥтҽлеше турындагы хисапны гавами
тыңлауларда карау ҥзенчҽлеклҽре
1. Авыл җирлегенең җирле бюджеты проекты һҽм аның ҥтҽлеше турындагы
еллык хисап Россия Федерациясе Бюджет кодексында, башка федераль
законнарда, Уставта каралган ҥзенчҽлеклҽрне, Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районының Баграж авыл җирлегендҽ бюджет процессы турындагы
нигезлҽмҽлҽрне исҽпкҽ алып гавами тыңлауларда карала.
2. Җирле бюджет проекты һҽм җирле бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап буенча
гавами тыңлаулар ҥткҽрҥне гамҽлгҽ ашыручы орган булып оештыру комитеты
тора.
Бюджет проекты һҽм аның ҥтҽлеше турындагы хисап буенча гавами тыңлаулар
Татарстан Республикасы Зҽй районы Баграж авыл җирлеге башлыгы итеп
билгелҽнҽ.
3. Авыл җирлегенең җирле бюджеты проекты буенча ачык тыңлаулар билгелҽҥ
турында Карар кабул ителгҽннҽн соң 10 көн эчендҽ басылып чыгарга тиеш.
4. Җирле бюджет проекты буенча гавами тыңлаулар, җирле бюджет ҥтҽлеше
турындагы хисап җирле бюджет проекты басылып чыкканнан соң 7 календарь
көннҽн дҽ иртҽрҽк ҥткҽрелми (җирле бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап).
10 статья. Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районы Баграж авыл
җирлегенең социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясе проектын гавами тыңлауларда
карау ҥзенчҽлеклҽре
Муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясе проектларына
кагылышлы сораулар «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның
гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы
Федераль законда, «Россия Федерациясендҽ стратегик планлаштыру турында "
2014 елның 28 июнендҽге 172-ФЗ номерлы Федераль законда каралган
ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, ачык тыңлауларга чыгарыла.
11статья. Муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору турындагы мҽсьҽлҽне гавами
тыңлауларда карау ҥзенчҽлеклҽре
1. Муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору турындагы мҽсьҽлҽ буенча гавами
тыңлаулар, кҥрсҽтелгҽн Федераль законның 13 статьясындагы 5 өлешеннҽн тыш,
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 13
статьясында каралган очракларда уздырыла.
2. Муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору турындагы мҽсьҽлҽ буенча ачык
тыңлаулар ҥткҽрҥ буенча вҽкалҽтле орган булып оештыру комитеты тора.
12 статья. Муниципаль берҽмлеклҽрнең территориаль планлаштыру
документлары проектлары буенча иҗтимагый фикер алышуларда, мҽсьҽлҽлҽрне
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гавами тыңлауларда карау ҥзенчҽлеклҽре
1. Генераль планнар проектларына, җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре
проектларына, территорияне планлаштыру проектларына, территорияне межалау
проектларына, территориялҽрне төзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проектларына,
кҥрсҽтелгҽн расланган документларның берсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥне кҥздҽ тота
торган проектларга, җир кишҽрлеген яки капиталь төзелеш объектын шартлы
рөхсҽт ителгҽн файдалануга рөхсҽт бирҥ турында карар проектларына, рөхсҽт
ителгҽн төзелешнең чик параметрларыннан кире кагуга рөхсҽт бирҥ турында
карар проектларына кагылышлы мҽсьҽлҽлҽр, шулай ук Россия Федерациясе
Шҽһҽр төзелеше кодексы белҽн билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽрне исҽпкҽ алып,
җҽмҽгать фикер алышуларга чыгарылырга мөмкин.
2. Җирлеклҽрнең генераль планнары проектлары буенча җҽмҽгать фикер
алышуларын, гавами тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре Россия
Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексының 28 статьясында китерелгҽн.
3. Генераль план проекты буенча һҽм җирлеклҽрнең генераль планнарына
ҥзгҽрешлҽр кертҥне кҥздҽ тоткан проектлар буенча иҗтимагый фикер алышулар
яисҽ гавами тыңлаулар мҽҗбҥри рҽвештҽ ҥткҽрелҽ)
4. Иҗтимагый фикер алышуларда катнашучыларны яки гавами тыңлауларда
катнашучыларны җҽмҽгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда
катнашу өчен тигез мөмкинлеклҽр белҽн тҽэмин итҥ максатларында җҽмҽгать
фикер алышуларын яки гавами тыңлауларда җирлек территориясе бер өлешкҽ
бҥленергҽ мөмкин.
5. Җирлек халкына җҽмҽгать фикер алышуы нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ
бастырган көнгҽ кадҽр аларны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр иткҽн вакыттан алып
җҽмҽгать тыңлаулары яисҽ җҽмҽгать тыңлаулары ҥткҽрҥ вакыты яки гавами
тыңлаулар Җирле ҥзидарҽнең Уставы һҽм (яки) норматив хокукый акты белҽн
билгелҽнҽ һҽм ул кимендҽ бер ай һҽм өч айдан артык була алмый.
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Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районы Баграж авыл
җирлегендҽ гавами тыңлаулар оештыру
һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ
1 нче кушымта

ҖӘМӘГАТЬ ТЫҢЛАУЛАРЫН БИЛГЕЛӘҤ ТУРЫНДА
ГАРИЗА
Инициативалы төркем саны ______ кеше, исемлек бирелҽ, Халык инициативасы
буенча билгелҽргҽ тҽкъдим итҽ__________ Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль
районы
__________________________________________________________________________
_
Халык тыңлаулары ҥткҽрҥ кирҽклеген
нигезлҽҥ:__________________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________
_
Кушымта (чынлыкта кҥрсҽтелҽ торган документлар):
1) муниципаль хокукый акт проекты (кертелгҽн очракта);
2) аңлатма язуы;
3) финанс-икътисадый нигезлҽҥ (муниципаль хокукый акт кертелгҽн очракта, аны
гамҽлгҽ ашыру өстҽмҽ матди һҽм башка чыгымнар талҽп итҽ);
4) гражданнарның инициатив төркеме Исемлеге;
5) оештыру турында Карар кабул ителгҽн җыелыш беркетмҽсе
гражданнарның инициативалы төркеме;
6) озату хаты.
Гражданнарның инициативалы төркеменең
вҽкалҽтле вҽкиле______________ ______________
(имза)
(Ф.И.О.)
Гражданнарның инициатив төркеме
секретаре ____________ ______________
(имза)
(Ф.И.О.)
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Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районы Баграж авыл
җирлегендҽ гавами тыңлаулар оештыру
һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ
2 нче кушымта

ИНИЦИАТИВ ТӨРКЕМ ӘГЪЗАЛАРЫ
ИСЕМЛЕГЕ
№ Фамилиясе, исеме,
п/п атасының исеме һҽм
туган елы (18 яшьтҽтуган көне һҽм ае)

Тору урыны
адресы

Паспорт
Шҽхси имза
мҽгълҥматлары
сериясе, шҽхесне
раслаучы документ
номеры, кем һҽм
кайчан бирелгҽн)

Гражданнарның инициативалы төркеменең
вҽкалҽтле вҽкиле______________ ______________
(имза)
(Ф.И.О.)
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Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районы Баграж авыл
җирлегендҽ гавами тыңлаулар оештыру
һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ
3 нче кушымта

ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫ
КУЛТАМГАСЫ
Сорау буенча:
«_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___»
Без,
Халык
инициативасы
буенча
халык
тыңлаулары
ҥткҽрҥне
хуплыйбыз____________ Татарстан Республикасы Зҽй муниципаль районы Зҽй
шҽһҽре
соравы буенча:
«_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________»
№ Фамилиясе, Туган елы 18 Яшҽҥ урыны Серия һҽм
Шҽхси имза
п/п исеме,
яшьтҽ (өстҽмҽ адресы
паспорт номеры
атасының
рҽвештҽ туган
яки документ,
исеме
көне һҽм ае)
граждан
паспорты
алыштыручы

Таныклык кҽгазе:
________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
__
(граждан паспортын яки паспортын алыштыручы документның фамилиясе, исеме,
атасының исеме, сериясе, номеры һҽм датасы, аның органын биргҽн затның яшҽҥ
урыны адресы, имзасын җыйган затның исеме һҽм аны кертҥ датасы
кҥрсҽтелгҽн).Гражданнарның инициативалы төркеменең
вҽкалҽтле вҽкиле______________ ______________
(имза)
(Ф.И.О.)
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Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районы Баграж авыл
җирлегендҽ гавами тыңлаулар оештыру
һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ
4 нче кушымта

ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫНЫҢ ЯЗЫЛУ БИТЛӘРЕН ТИКШЕРҤ
БЕРКЕТМӘСЕ
Сорау буенча:
«_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___».
Советка тҽкъдим ителгҽн кешелҽр саны___________ Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районы җҽмҽгать тыңлаулары ҥткҽрҥ инициативасын хуплаган
гражданнар ___________________________________________________________.
Сайлаучылар имзалары тикшерелде___________, шуларның :
нҽтиҗҽсез дип танылды ________________ тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр буенча:
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________.
Гамҽлдҽ булмаган имзалар саны - _______________________________.
Советка чынлыкта тҽкъдим ителгҽн имзаларның гомуми саны тҽшкил итҽ
______________.
Эшче төркем җитҽкчесе ________________
___________
(имза)
(Ф.И.О.)
Эшче төркем ҽгъзалары _____________________ __________________
(имза)
(Ф.И.О.)
_______________
_____________
(имза)
(Ф.И.О.)
_________________________
(дата, вакыт)
Вҽкалҽтле вҽкил
гражданнарның инициативалы төркеме ______________
(имза)
гражданнарның инициативалы
төркеме сҽркатибы____________
(имза)

______________
(Ф.И.О.)

______________
(Ф.И.О.)
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Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районы Баграж авыл
җирлегендҽ гавами тыңлаулар оештыру
һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ
5 нче кушымта

ХАЛЫК ТЫҢЛАУЛАРЫ
БЕРКЕТМӘСЕ
«____» _________ 20__ ел.

№ _____
___________шҽһҽре

Инициативасы буенча ачык тыңлаулар: _____________________________________
билгелҽнгҽн
__________________________________________________________________
(муниципаль хокукый акт)

_____№
____________________________________________________________

_____

(муниципаль хокукый актның исеме)

басылып чыккан (халыкка игълан ителгҽн)):__________________________________
ҥткҽрелгҽн
адресы
буенча:___________________________________
_______________________________
(уздыру датасы

Оештыру
комитеты:___________________________________________________________
Катнаштылар: _______________________________________________________
Рҽислек итҥче: ________________________________________________
Сҽркатиб: ____________________________________________________________
Экспертлар: ____________________________________________________________
Халык тыңлауларында катнашучылар: (теркҽлгҽн катнашучылар саны)
_____________________________________________________________________
Халык тыңлауларында чыгыш ясаучы
катнашучылар:_____________________________________________________________
_____________
(Ф.И.О.)

Тыңладылар:
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1._____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2. _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

3. _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Телдҽн һҽм язма формада кертелгҽн рекомендация һҽм тҽкъдимнҽр
саны_____________________, шул исҽптҽн:
№
п/п

Рекомендация һҽм тҽкъдимнҽр

Гариза бирҥче

Ачык тыңлаулар рҽислек итҥче_ _____________ _______________________
(имза)

(Ф.И.О)

Җҽмҽгать тыңлаулары секретаре ______________________
_______________________
(имза)

(Ф.И.О)

18

Татарстан Республикасы Зҽй
муниципаль районы Баграж авыл
җирлегендҽ гавами тыңлаулар оештыру
һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ
6 нчы кушымта

НӘТИҖӘ
АЧЫК ТЫҢЛАУЛАР НӘТИҖӘЛӘРЕ ТУРЫНДА
«___» _________ 20__ ел.
___________шҽһҽре
Инициативасы
буенча
ачык
тыңлаулар:
_____________________________________
билгелҽнгҽн
__________________________________________________________________
(муниципаль хокукый акт)

_____№
____________________________________________________________

_____

(муниципаль хокукый актның исеме)

басылып
чыккан
(халыкка
игълан
ителгҽн)):__________________________________ ҥткҽрелгҽн
адресы
буенча:___________________________________
_______________________________
(уздыру датасы)

Халык тыңлаулары өчен чыгарыла торган мҽсьҽлҽ
(сораулар)_______________________________
Халык тыңлаулары ҥткҽрҥ инициаторы _______________________________________
Ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ датасы, вакыты һҽм урыны
_______________________________
Ачык тыңлаулар уздырган оештыру комитеты
_____________________________________
Ачык тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн чыгыш ясау хокукына ия
булучылар
турында
мҽгълҥмат
________________________________________________________
Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне (мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥ буенча халык алдында
тыңлаулар өчен чыгарылган тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽрнең бердҽм исемлеге:

Фикер алышуга чыгарылган Экспертларның һҽм
мҽсьҽлҽлҽр
катнашучылар ның
тҽкъдимнҽре
№
сорауның
№ тҽкъдимнҽрнең
п/п
формулировкасы яки п/п тексты
проектның исеме
1
1.1
1.2

Тҽкъдимнҽр
Искҽрмҽ
кертелде)
якланды)
Ф.И.О.
катнашучы эксперты)
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2
3

2.1
2.2
3.1
3.2
Җирле
ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽне
____________________________

хҽл

итҥнең

йомгаклау

Халык тыңлауларында катнашучыларның тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре:
риза _____________________ (кеше)
каршы_________________ (кеше)
тыелып калучылар___________ (кеше)
Оештыру комитеты рҽисе
_____________________________
Оештыру комитеты секретаре _______________

варианты:

