Татарстан Республикасы Телэче муниципаль
районы Олы Мэтэскэ авыл жирлеге
еченче чакырылыш утыз беренче утырыш
карары
2018 елныц 20 сентябре

№84

Олы Мэтэскэ авылы

“Татарстан Республикасы
Телэче муниципаль районы
Олы Мэтэскэ авыл жирлеге”
берэмлегендэ кумэк тыцлаулар
(иж;тимагый фикер алышу)
оештыру Нэм уздыру тэртибе
турындагы Нигезлэмэие
раслау хакында
“Россия
Ф едерациясендз
жирле
У зидарэ
оеш ты руны ц
гомуми
принциплары» туры ндагы бнчы октяберендэге 2003 елныц 131-03 номерлы
Ф едераль закон нигезендэ Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы
Олы М этэскэ авыл ж ирлеге Советы карар кабул итте:
1.

“Т атарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэскэ
авыл ж ирлеге” берэм легендэ ачык ты цлаулар (иж тимагы й фикер алышу)
оеш тыру
Ъэм
уздыру
тэртибе
туры ндагы
Н игезлэмэне
кушымта
нигезендэрасларга.
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Татарстан Р еспубликасы Телэче
м у н и ци п ал ь районы Олы Мэтэскэ авыл
жирлеге Советы Карарына кушымта

“Т А Т А РС Т А Н Р Е С П У Б Л И К А С Ы Т Е Л Э Ч Е М У Н И Ц И П А Л Ь
РА Й О Н Ы О ЛЫ М Э Т Э С К Э А ВЫ Л Ж И Р Л Е Г Е ” М У Н И Ц И П А Л Ь
Б Е Р Э М Л Е Г Е Н Д Э Х А Л Ы К А Л Д Ы Н Д А Т Ы Ц Л А У Л А Р (И ^ Т И М А Г Ы Й
Ф И КЕР А Л Ы Ш У ) О Е Ш Т Ы Р У Ь Э М У ЗД Ы РУ Т Э Р Т И Б Е ТУ РЫ Н ДА
НИГЕЗЛЭМ Э
“Татарстан Республикасы Телэче м униципаль районы Олы М этэскэ авыл
ж ирлеге” берэм легендэ кумэк тьщ лаулар (иж тимагы й фикер алыш улар)
оеш тыру Ьэм узды ру тэртибе туры ндагы Н игезлэмэ (алга таба - Н игезлэм э )
Россия Ф едерациясе Конституциясе, Россия Ф едерациясенец шэЬэр тезелеш е
кодексы, “Россия Ф едерациясендэ жирле узидарэ оеш масы нын гомуми
принциплары туры нда”гы 2003 елнын бнчы октябрендэге 1Э1-ФЗ номерлы
Ф едераль закон Ьэм “Татарстан Республикасы Телэче м униципаль районы Олы
М этэскэ авыл ж ирлеге” муниципаль берэмлегенец Уставы нигезендэ эш лэнде.
1 Булек .
ГОМ УМ И НИГЕЗЛЭМ ЭЛЭР
1 Статья. Т ептеш ен чэлэр
Олеге Н игезлэм эдэ тубэндэге Т ептеш енчэлэр кулланыла:
ачык тьщ лаулар - «Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы
Олы М этэскэ авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге халкы ны ц «Татарстан
Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэскэ авыл жирлеге»
муниципаль берэм легенец ж ирле эЬэмияттэге м эсьэлэлэре буенча муниципаль
хокукый актлары ньц проектларын бергэлэп тикш еру аш а ж;ирле узидарэ
органнары тараф ы ннан карарлар кабул иту процессы нда, ш улай ук, федераль
законлылык, О леге К арар белэн билгелэнгэн сораулар очен фикер алышуда
катнаиту хокуклары н гам элгэ аш ыру формасы;
инициатив торкем - ачык ты цлауларда катнаиту хокукы булган Россия
Ф едерациясе граж данины яки граж даннар теркеме; жэмэгатьчелек вэкиле ачык ты цлауларда тикш ерелэ торган мэсьэлэ буенча фикер алыш уда, ж эмэгать
ты цлаулары нда катнаиту хокукы булган физик зат, шул исэптэн юридик затлар,
берлэш мэлэр вэкиллэре;
ж эмэгатьчелек
вэкиллэренэ
хезм эт
вазы йф алары
куш канча
ачык
ты цлауларга куелган м эсьэлэлэр буенча карарлар кабул итуче жирле узидарэ
органнары, яки дэулэт хакимияте вэкиллэре, яки буш ка булмаган килеиту
нигезендэ аларны н эш чэнлегендэ катнаш учы затлар керми;
ачык ты цлауларда катнаш учы лар - ж ирле узидарэ органнары Ьэм
аларнын вэкиллэре, ж эм эгатьчелек вэкиллэре, ачык тьщ лаулар экспертлары,
ачык тьщ лаулар уткэру буенча оеш тыру комитеты эгъзалары ;
ачык ты цлауларда чыгыш ясау хокукы булган катнаш учы лар лщрле У зидарэ органнары аларныц вэкиллэре, О леге Н игезлэм энец бнчы

маддэсендэ билгелэнгэн срокларда оеш тыру комитеты на ачык тыцлаулар
м эсьлэлэре буенча чы гы ш ясауга У злэренец гаризалары н биргэн ж эмэгатьчелек
вэкиллэре;
оештыру комитеты - ачык тьщ лауларны эзерлэу Ьэм У ткэру буенча
оеш тыру эш лэрен гам элгэ аш ыручы, “Татарстан Республикасы Телэче
муниципаль район” муниципаль берэмлеге жирле У зидарэ органнары ныц
вазыйфаи затлары ннан, “Т атарстан Республикасы Телэче муниципаль районы
Олы М этэскэ авыл ж ирлеге” м униципаль берэмлеге дэУ лэт Советы
депутатлары ннан,
ж ж эм эгатьчелек Ьэм
граж даннарны ц
инициативалы
теркемнэре вэкиллэреннэн формалаш кан(оеш кан) коллегиаль орган;
ижтимагый
фикер
алыиту - ж эм эгать
кузэтчелеге
(контроле)
м аксатларында кулланы лган иж тимагый эЬэмияттэге м эсьэлэлэр , ш улай ук
жирле
У зидарэ
органнары
карарлары
проектлары
буенча
халык
алды нда(публично) фикер алышу. Бу фикер алы ш уда тиеш ле карар
мэнф эгатьлэренэ кагылган жирле У зидарэ органнары ны ц Ьэм оеш маларныц
вэкалэтле затлары ны ц, граж даннар Ьэм иж тимагы й берлэш м элэр вэкиллэренец
катнаш уы мэж бУри.
ачык ты цлаулар эксперты - ачык ты цлаулар м эсьэлэлэре буенча махсус
белемнэре булган Ьэм бу статуста вэкалэтле орган тараф ы ннан билгелэнгэн зат.
Эксперт язмача рэвеш тэ ачык тыцлаулар м эсьэлэлэре буенча рекомендациялэр
тэкъдим итэ Ьэм , аларны аргум ентациялэу очен, фикер алы ш уларда катнаша.
“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэскэ авыл
жирлеге» муниципаль берэмлегенец жирле эЬэмияттэге м эсьэлэлэр буенча
муниципаль хокукы й актлар проектлары туры нда фикер алышу»;
2нче статья. Ачы к ты цлаулар уздыру максаты
Ачык ты цлаулар О леге максатларда уткэрелэ:
“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэскэ авыл
ж ирлеге” муниципаль берэмлегенец жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэре буенча
«Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэскэ авыл
жирлеге » ж ирле муниципаль берэмлеге халкы катнаш ы нда мэж буритэртиптэ
ачык ты цлауларга чы гары лган муниципаль хокукый актларны ц проектларын
тикш еру .
ачык ты цлауларга чыгарылган м эсьэлэлэр буенча ж эмэгать фикерен
ачыклау Ьэм исэпкэ алу.
ачык
тьщ лауларны
эзерлэу,
уздыру
Ьэм
нэтиж элэрен
билгелэу
экспертларны ц ачыклыгы, хэбэрдарлы гы , иреклелеге, бэйсезлеге принциплары
нигезендэ гамэлгэ ашырыла.
Знче статья. А чы к ты цлауларга чыгарылган сораулар
1. Ачык ты цлаулар жирле эЬэмияттэге м эсьэлэлэр буенча уткэрелэ. Ачык
тыцлаулар нэтиж эсе ж ирле узидарэ органнары очен тэкъдим рэвеш ендэ була.
2. А чык ты цлауларга м эж буритэртиптэ чыгарыла:
1)
Россия Ф едерациясе К онституциясе нигезлэмэлэрен, федерал
законнарны, конституцияне (устав) яки Россия Ф едерациясе субъекты

законнары н тегэл итеп яцадан кабул иту ф ормасы нда, У ставыны ш ушы
норматив хокукы й актлар халэтенэ китерум аксатлары нда, У ставка узгэреш лэр
кертелэ. Ш ул очрактан кал а,“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль
районы Олы М этэскэ авыл ж ирлеге” муниципаль берэм леге У ставыныц
проекты (алга таба - У став), ш улай ук У ставка У згэреш лэр Ьэм естэм элэр
кертутуры ндагы “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы
М этэскэ авыл ж ирлеге” муниципаль берэмлеге Советы К арары проекты.
2) жирле бю дж ет проекты Ьэм аныц утэлеш е туры нда хисап (отчет);
3) “Т атарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэскэ
авыл
ж ирлеге” м униципаль
берэм легенец
социаль-икътисады й
усеш е
стратегиясе проекты;
4)
“Татарстан Республикасы Т елэче муниципаль районы
Олы М этэскэ авыл ж ирлеге” муниципаль берэмлеген узгэртеп кору турындагы
мэсьэлэлэр.
Ч ыгарма(исклю чение):
2003 елныц бнчы октябрендэге 131 -ФЗ номерлы “Россия Ф едерациясендэ
жирле узидарэ оеш м асы ны ц гомуми принциплары туры нда”гы Ф едераль
законный 13нче статьясы нигезендэ, “Т атарстан Республикасы Телэче
муниципаль районы Олы М этэскэ авыл ж ирлеге” м униципаль берэмлеген
узгэртеп кору очен “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы
М этэскэ авыл ж ирлеге” муниципаль берэмлеге халкы ны ц тавыш бирУюлы
белэн яки граж даннар ж ы еннары нда ризалыгы талэп ителэ;
5)
генераль план проекты, жирдэн файдалану кагы йдэлэре Ьэм
тозелеш лэр проекты, территорияне планлаш тыру проекты, территорияне
ызанлау проекты, территориялэрне тезеклэндеру кагы йдэлэре проекты,
курсэтелгэн расланган документларны ц берсенэ узгэреш лэр кертуне куздэ
тоткан проект, жир участогы н яки капиталь тезелеш обьекты н куллануныц
ш артлы рэвеш тэ рохсэтителгэн теренэ рвхсэт бирукарары проекты, рохсэт
ителгэн тезелеш нец чикле параметрларыннан тайпы луга рехсэт бирутурындагы
карары проекты, капиталь тезелеш объектлары реконструкциялэре, расланган
жирдэн ф айдалану Ьэм тезелеш кагы йдэлэре булм аганда ж ир участокларыныц
Ьэм капиталь тезелеш объектлары ны ц рехсэт ителгэн кулланы лы ш ы ны ц бер
терен ш ундый баш ка кулланы лы ш теренэ узгэрту сораулары буенча...,
6)
халы к алды нда сервитутлар билгелэу сораулары;
7)
ж ы лы лы к белэн тээмин иту схемасы проекты;
8)
федераль законлы лы к тарафы ннан билгелэнгэн баш ка сораулар;
3.
Ьэр мэсьэлэ буенча терле яклап Ьэм тулы сы нча фикер алыш уга
карш ылык булмаган очракта, берничэ мэсьэлэ буенча бер ук вакы тта ачык
тьщ лаулар уткэрергэ рохсэт ителэ;
4. Баш ка финанслау Россия Ф едерациясе законнары тарафыннан
билгелэнмэгэн булса, ачык тыцлауларны оеш тыру Ьэм уздыру жирле бюджет
хисабына финанслана.
4нче статья. А чы к тьщлаулар инициаторлары
Ачык тьщ лаулар, Реглам ент нигезендэ, “Татарстан Республикасы Телэче

муниципаль районы Олы М этэскэ авыл ж ирлеге” муниципаль берэмлеге
Советы, (алга таба - Совет), “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль
районы Олы М этэскэ авыл ж ирлеге” м униципаль берэмлеге баш лыгы (алга таба
- Баш лык) инициативасы , халы к инициативасы буенча У ткэрелэ.
А чык ты цлаулар уткэру буенча халык инициативасы 15 кеш едэн дэ ким
булмаган, 18 яш е тулган граж даннар теркем еннэн булы рга м ем кин .

2нче булек. А Ч Ы К Т Ь Щ Л А У Л А Р Н Ы Б И Л Г Е Л Э У
5нче статья. А чы к тьщ лауларны билгелэу
1.
Х алы к яки Совет инициативасы буенча уткэрелэ торган ачык
тыцлаулар, С овет карары белэн билгелэнэ .
Баш лык инициативасы буенча уткэрелэ торган ачык тыцлаулар, “Татарстан
Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэскэ авыл ж ирлеге”
муниципаль берэмлеге Баш лы гы карары белэн билгелэнэ.
А чык ты цлаулар Россия Ф едерациясе канунчы лы гы тарафы ннан жирле
узидарэ органнары вэкалэтлэренэ кергэн мэсьэлэлэр буенча уткэрелэ.
2.
А чы к ты цлаулар уздыру туры нда халы кны ц инициативасын
белдеруечен Ьэм инициативаны кутэреп алу буенча халы ктан имзалар жыю очен
15 кеш едэн дэ ким булмаган инициатива теркем е формалаш а.
2.1.
И нициатива теркем е Советка тэкъдим итэ:
1
нче номерлы куш ы мта нигезендэ, граж даннарны ц инициатив торкемене
вэкалэтле вэкиле тараф ы ннан имзаланган форма буенча, ачык тыцлаулар
мэсьэлэсен курсэтеп, ачык тьщ лауларны билгелэу туры ндагы гариза Ьэм аларны
уздыруныц м еким леген дэлиллэу;
- муниципаль акт проекты;
- (фикер алы иту очен жэмэгать ты цлаулары на куелган очракта)
муниципаль хокукый актнын максатларын Ьэм Т епН игезлэм элэрен, аны кабул
итунец м еким леген дэлиллэгэн анлатма язуы;
- (гамэлгэ аш ыру очен естэм э матди Ьэм баш ка чы гы мнар талэп итэ торган
муниципаль хокукы й актны, ж эмэгать ты цлаулары на карау ечен куелган
очракта) финанс-икътисады й нигезлэу;
-2 нче номерлы куш ы мта нигезендэге форма буенча, граж даннарныц
инициатив теркем е исемлеге;
-граж дан нарны ц инициатив теркемен тезу туры нда карар кабул ителгэн
ж ыелыш беркетмэсе;
- (муниципаль хокукы й актны ж эм эгать ты цлаулары на карау ечен куелган
очракта) битлэр санын, шулай ук муниципаль хокукый акт проекты
докладчысын курсэтеп инициатив теркем тараф ы ннан тэкъдим ителгэн,
исемлекле инициатив теркем вэкалэтле вэкиле нец вэкиле тарафыннан
имзаланган бергэ теркэп ж ибэрелэ торган (сопроводительное) хат;
Гариза Ьэм беркетмэ рэислек итуче (граж даннарны ц инициатив торкеменец
вэкалэтле вэкиленец вэкиле ) Ьэм инициатив теркем ж ы елы ш ы ны ц сэркатибе
тарафы ннан имзаланган булырга тиеш;
2.2.
О гэр
С оветка бер ук вакытта чын статьяны ц 2.1 пунктчасында
билгелелэнгэн барлы к документлар да тэкъдим ителгэн булса, гариза бирелгэн

булып санала;
2.3.
Советка гариза Ьэм аца остэлгэн докум ентлар кергзн кеннзн алып 3
кенлек срок эчендэ, ж эм эгать тыцлаулары уздыруны хуплаган халы кныц - чы
Н игезлэмэ нец 3 нче номерлы куш ытасы ф ормасы буенча “Татарста
Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэскэ авыл жирлеге
муниципаль берэмлегендэ яш эуче 18 яшь тулган халы кны ц гомуми санынна
1% ким булмаган яш эучелэрнец имзалары инициатив теркем тарафынна
жыелган Ьэм тапш ы ры лган булырга тиеш.
И мзалар Советка ж эм эгать ты цлаулары уздыру инициативасы н тэкъдим ит
турындагы гариза биргэн коннэн алып ж ы елы рга мем кин.
Кул кую кэгазенэ кул куелмаган ысул яки карандаш белэн мэгълуматла
кертергэ рохсэт ителми. Граж даннар туры ндагы Ьэм даталарда тиешл
мэгълуматлэрдэге тозэтулэрне язылу кэгазенэ керту Ьэм раслау имзалары, шун
бэйле рэвеш тэ , граж даннар Ьэм имзаларны ж ыю чылар тарафы ннан килеш енгэ
булырга тиеш.
2.4.
Я зы лу кэгазьлэре тапш ы ры лганнан алып, 10 кон эчендэ Совет Э1
теркем е
този Ьэм язы лу кэгазьлэрендэ тэкъдим ителгэн мэгьлуматларш
тикш еру уздыра.
Кул кую кэгазьлэрендэге имзаларны Ьэм мэгълум атларны тикш ер
нэтиж элэре буенча, имза хакыйкы й яисэ хакыйкы й тугел дип таны ла ала. Чы
Н игезлэмэ нигезендэ Э леге имзалар хакыйкы й тугел дип билгелэнм эгэн очракт
хакыйкы й була.
Х акы йкый булмаган имзалар яки имзалар жыю тэртибен бозып жыелга
Ьэм (яки) туты ры лган язылу кэгазе дип:
1) И мзалар жыю чорыннан тыш ж ыелган имзалар;
2) “Т атарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэск
авыл ж ирлеге” муниципаль берэмлегендэ яш эуче халы кны ц 18 яше тулмага
вэкиллэре;
3)
Кул кую кэгазенэ уз кулы белэн уз имзасын кую датасы
курсэтмэгэн граж даннарны ц имзасы;
4)
кул куелмаган ысул яки карандаш белэн м эгълуматлар кертелгэ
имзалар;
5)
Граж даннар туры ндагы Ьэм даталарда тиеш ле м эгьлум атлэрдэг
тозэтулэрне язылу кэгазенэ керту Ьэм раслау имзалары (ул тозэтулэ
гражданнар Ьэм имзаларны ж ыю чылар тарафы ннан махсус килешенмэгэ;
очракта);
6) Ф ормасы Знче номерлы куш ы мтадагы чын Н игезлэм э талэплэренэ турь
килми торган кул кую кэгазендэге барлык имзалар таныла.
Тикш еру нэтиж элэре кул кую кэгазьлэренец тикш еру беркетмэсе белэ]
рэсмилэш терелэ (4нче номерлы кушымта).
2.5.
Чираттагы Совет утырыш ында, кул кую кэгазьлэре кергэн коннэн 1
кенлек вакы т дэверендэ , ачык тыцлаулар билгелэу туры ндагы карар яисэ ачы
тыцлаулар туры ндагы гаризаны кире кагу карары кабул ителэ , эгэр :
1)
ачык
ты цлауларга
чыгарылган
м эсьэлэлэр
жирле
узи
органнары компетенциясенэ
кермэсэ
(Олег

Н игезлэм эненЗнченом ерлы искэрм эсендэге очрактан кала);
2)
ачык тьщ лауларны уздыру туры ндагы халы к инициативасын ал
чыгару ечен тэкьдим ителгэн хакыйкы й имзалар саны гына >китми ;
3) алга чыгару инициативасы ны ц тэртибе утэлмэгэн;
4) каралы рга тэкьдим ителгэн муниципаль норматив хокукый а]
проекты Россия
Ф едерациясе
К онституциясенэ,
федераль
конститущ
законнары на,федераль законнарга, баш ка норматив хокукый актларга тур
килми;
5)
шуш ы м эсьэлэ чыгарылган ты цлаулар узды ры лган датадан со
елдан кимрэк вакыт узган.
2.6.
А чы к ты цлаулар билгелэу туры ндагы гаризадан тайпылу, ачы
тьщ лауларны билгелэу ечен, баш тарту китереп чыгарган жцтеш сезлеклэрн
бетергэн очракта, инициатив теркем тарафы ннан докум ентларны кабат кертуг
карш ылык булып тормый.
2.7.
А чык тьщ лауларны билгелэу мэсьэлэсе Совет тарафы ннан Сове
регламенты нигезендэ карала.
2.8. Ачык ты цлаулар билгелэу турындагы гаризадан тайпылу булга
очракта, Совет, эш че кеннэрдэ хисапланган 5 кенлек срокта, гражданнарны:
инициатив торкем енец вэкалэтле вэкиле адресы на язм а мотивлаштырылга]
хэбэрнамэ ж ибэрэ (ю ллый).
3.
А чык тьщ лауларны билгелэуче совет, Баш лык, тыцлауларн
мэсьэлэсе , вакыты, Ьэм уткэру урыны, оеш тыру комитеты составы, исэпкэ ал;
буенча тэкьдим нэр тэртибе Ьэм ачык ты цлауларга чы гары лган муниципал]
хокукый акт проекты туры нда фикер алы ш уда граж даннарны ц катнашуь
турында мэгьлуматле тиеш ле муниципаль актлар кабул итэлэр .
Ачык тьщ лауларны уткэру датасы, федераль канунчылык, Устав Ьэм элеп
Н игезлэмэ тарафы ннан баш ка билгелэу булмаганда, ачык ты цлаулар билгелэу
турындагы муниципаль хокукый акт кабул ителгэн кеннэн 30 кенлек сроктс
билгелэнэ .

бнчы статья А чы к тыцлаулар турында мэгьлумат биру.
1.
“Т атарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэ
авыл ж ирлеге” муниципаль берэмлеге халкына ачык ты цлаулар туры нда игьлан
бИРУдыцлаулар уздырган кенгэ кадэр эш кеннэрдэ хисапланган 10 кенлек
дэвердэ,(ф едераль канунчылык, У став Ьэм элеге Н игезлэм э тарафы ннан башка
билгелэу булмаганда), ачык тыцлаулар билгелэу туры ндагы муниципаль
хокукый акт туры нда фикер алы ш уныц проект-куш ы мтасы белэн муниципаль
хокукый акт билгелэу туры нда игьлан иту (аны карау очен ачык тыцлауларга
керткэн очракта), массакулэм м эгьлумат чараларында, рэсми сайтта Ьэм (яки)
башка мэгьлумат систем алары ечен мэгьлумат стенды нда бастыры п чыгару юлы
белэн баш карыла.
1.1 Ачык ты цлаулар нэтиж элэре массакулэм м эгьлумат чараларында,
“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэскэ авыл
ж ирлеге” муниципаль берэмлегенец рэсми сайты нда Ьэм (яисэ) баш ка мэгьлумат
системалары Ьэм мэгьлумат стендлары нда басылып чыга.

М эгълумати стендлар яхш ы куренэ торган уры ннарда, мэгълумат
кулланучы ларны ц
курэ алу м ем кинлеклэрен тээм ин итуне исэпкэ алып
урнаш тырыла.
М эгълум ат стендларны урнаш тыру, эргоном ика талэплэренэ туры китереп,
мэгълумат кулланучы ны н озак вакытлар мэжбур ителгэн унайсыз халэттэ тору
кирэклеген гам элдэн чы гарып гамэлгэ аш ы ры лы рга тиеш.
М эгълумати стендларны тосле рэвеш тэ бизэу эстетик талэплэргэ туры
килергэ тиеш. М эгълум ати стендлар, мэгълумати битлэр сы ярлы к А4 форматлы
кесэлэр белэн тулы ланды ры лы рга м ем кин .
2.
Ж эм эгать ты цлаулары нда яки ж эм эгать фикер алыш уларында
каралы рга тиеш ле проект экспозициясен уткэру мэйданы , ш улай ук проект
экспозициясенэ килучелэргэ консультация биру вакыты, килеш теру буенча
гавами тьщ лаулар яисэ ж эмэгать фикер алы ш уларын уткэру турында хэбэр
итугэ кертелэ.
Экспозиция эш лэгэн чорда килучелэр очен консультациялэр, проект
турында басма мэгълум ати м атериаллар тарату оеш тырыла.
Экспозициягэ килучелэр тикш ерелУ че проектка, мэсьэлэгэ карата
узлэренец
тэкъдим нэрен,
кисэтулэрен
язмача
рэвеш тэ
экспозициягэ
килучелэрнец исэбен алу Ьэм тэкъдим нэр, искэрмэлэр язу очен тиеш ле китапка
(журнал) кертергэ хокуклы.
Экспозиция проектына:
- проект;
- проектка анлатм алы хат;
- Россия Ф едерациясенец законнары Ьэм баш ка норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы ны ц законнары Ьэм баш ка норматив хокукый актлары
нигезендэ алынган документлар килеш терулэре кучермэлэре;
- ачык тьщ лаулар яисэ проект буенча иж тимагы й фикер алыш уны
(массакулэм мэгълум ат чарасы нын ял мэгълум атлары н курсэтеп) уздыру
турында м эгълум ати хэбэр итуне бастырып чыгару кучермэсе;
-тикш ерелуче проект буенча граж даннарны хэбэрлэу максатыннан,
(проектный эзерлэу (эш лэу) оеш тыручысы андый материаллар белэн тээмин
иткэн очракта) баш ка мэгълумати Ьэм дем онстрацион материаллар тапш ырыла;
3 булек. А Ч Ы К Т Ь Щ Л А У Л А Р Н Ы Э ЗЕ Р Л Э У Ь Э М У ЗД Ы РУ
7нче статья. А чы к ты цлауларны эзерлэуне оеш ты ру Ьэм
уздыру
1.
А чы к тьщ лаулар “Т атарстан Республикасы Т елэче муниципаль
районы Олы М этэскэ авыл ж ирлеге” муниципаль берэмлегендэ яш эуче халык
очен унайлы вакы тта уткэрелэ (ачык тыцлауларны эш коне булмаган вакытларда
11.00 сэгатьтэн 18.00 сэгатькэ яисэ эш кеннэрендэ 17.00 сэгатьтэн башлап 22.00
сэгатьтэн дэ сонга калмы йча уткэрергэ кинэш ителэ).
2.
Х алы к алды нда тыцлауларны билгелэу туры нда карар кабул иткэн
жирле узидарэ органы ны н оеш тыру комитетын “Татарстан Республикасы Телэче
муниципаль районы Олы М этэскэ авыл ж ирлеге” муниципаль берэмлегенец
вэкиллекле органы депутатлары ннан, “Татарстан Республикасы Телэче

муниципаль районы Олы М этэскэ авыл ж ирлеге” м униципаль берэмлегенец
баш карма комитеты хезм эткэрлэреннэн, иж тимагы й оеш малар вэкиллэреннэн,
гражданнар инициатив теркем нэреннэн торган, (эгэр
ачык тыцлауларныц
уздыру инициаторы булып граж даннарны ц инициатив теркем е чыгыш ясаса)
саны 5 кеш едэн ким булмаган оеш тыру комитеты ф ормалаш тыра.
Оеш тыру комитеты, ф ормалаш каннан соц 3 коннэн дэ соцга калмыйча,
беренче уты ры ш та уз составы ннан рэис, рэис уры нбасары Ьэм сэркатип сайлый.
Оештыру комитеты, уты ры ш та эгъзалары ны ц ярты сы ннан артыгы булганда,
карарлар кабул итэргэ хокуклы.
Оеш тыру комитеты катнаш ы рга телэучелэрнец ты цлаулар уткэрелэ торган
бинага карш ылыксы з керу м ем кинлеген тээмин итэргэ бурычлы.
Оеш тыру комитеты тыцлаулар узды ры ла торган конне ачык ты цлауларда
катнаш учы ларны теркэуне оештыра.
3.
Ж эм эгать ты цлаулары нда рэислек итуче булып оеш тыру комитеты
рэисе тора. Рэислек итуче ачык ты цлауларны ача, ты цлаулар буенча сорау
(сораулар), ты цлауларны уткэру тэртибенэ карата тэкъдим нэр яцгырата, узе,
сэркатибе
Ьэм
экспертлар
белэн
таныш тыра,
ты цлаулар
уткэрунец
инициаторларын атый. О еш тыру комитеты сэркатибе ачык тыцлаулар
беркетмэсен алып бара.
4.
Рэислек итуче фикер алыш у буенча уткэрелэ торган м эсьэлэне
игълан итэ Ьэм ачык ты цлаулар уткэру инициаторлары белэн вэкалэтле вэкиллек
итуче затка, экспертларга, шулай ук чыгы ш ясау хокукы на ия булган ачык
ты цлауларда катнаш учы ларга суз бирэ.
Чы гы ш лар чираты оеш тыру комитеты тарафы ннан теркэлгэн гаризалар
бирелу чираты белэн билгелэнэ.
5.
Т ы цлауларда катнаш учы лар, шул исэптэн экспертлар, узлэренец
реком ендациялэрен алып таш ларга Ьэм (яки) ачык ты цлауларны ц баш ка
катнаш учы лары тараф ы ннан тэкъдим ителгэн тэкъдим нэренэ куш ы лы рга
хокуклы.
Ф икер алы ш унэтиж элэре буенча жирле эЬэмияткэ ия, ачык тыцлауларга
чыгарылган сорауны (сорауларны ) читу буенча бердэм тэкъдим нэр Ьэм
рекомендациялэр исемлеге тозелэ (чыгарма булып ачык тыцлауларда
катнаш учылар алып таш лаган тэкъдимнэр Ьэм реком ендациялэр тора).
6.
Рэислек итуче, тэкъдим нэр Ьэм реком ендациялэр белэн йомгаклау
документы тезегэннэн соц, жирле эЬэмияткэ ия м эсьэлэне хэл итунец (сораулар)
йомгаклау вариантын катнаш учы лар тавыш бируенэ куя.
Ачык ты цлауларда мэсьэлэне хэл иту ачык тавыш биру юлы белэн
теркэлгэн ты цлаулары нда катнаш учы ларны ц гади купчелек тавы ш ы белэн кабул
ителэ.
Тыцлауларда катнаш учы Ьэр кеш е бер тавы ш ка ия, аны ул жирле
эЬэмияттэге м эсьэлэнец тэкъдим ителгэн карары очен (аца карш ы яки тавыш
бирудэн ты елы п торам дип) бирэ. Тавы ш биру нэтиж элэре беркетмэгэ теркэлэ
(кертелэ). Беркетмэ ачык ты цлаулар рэислек итучесе Ьэм сэркатибе тарафыннан
имзалана.
7.
А чы к ты цлаулар
беркетмэсе
нигезендэ, ачык тыцлауларны

уздырганнан сон, эш кеннэре белэн хисапланган 3 кенлек дэвер эчендэ, ачык
тыцлаулар нэтиж элэре туры нда бэялэмэ тезелэ (бнчы номерлы куш ымта), анда:
1)
ачык ты цлауларга чы гары лган сорау (сораулар);
2)
ачык тьщ лауларны уткэрунец инициаторы (баш лап йеручесе);
3)
ачык тьщ лауларны билгелэу турындагы хокукы й актныц атамасы,
датасы, номеры, ш улай ук аны бастырып чыгару (халы кка ж иткеру) датасы;
4)
ачык тьщ лауларны уткэрунец датасы, вакыты Ьэм уткэру урыны;
5)
ачык тьщ лауларны уткэруче оеш тыру комитеты;
6)
ачык ты цлауларда катнаш учылар, шул исэптэн чы гы ш ясарга хокук
алучылар туры нда мэгьлумат;
7)
ачык ты цлауларга чыгарылган
жирле
эЬэмияттэге сорауны
(сорауларны) чит итубуенча тэкьдимнэрнецЬэм реком ендациялэрнец бердэм
исемлеге. Чыгарма:
ачык ты цлауларда катнаш учы лар тарафы ннан алып
таш ланган тэкьдим нэр Ьэм рекомендациялэр;
8)
жирле эЬэмияткэ ия м эсьэлэне хэл итунец йомгаклау варианты;
9)
ачык ты цлауларда катнаш учы ларны ц тавы ш биру нэтиж элэре
курсэтелэ.
8.
А чы к ты цлауларны ц нэтиж элэре турындагы бэялэм э оештыру
комитетыныц рэисе Ьэм сэркатибе тарафы ннан им залана Ьэм ачык тьщ лауларны
уздырганнан соц эш кеннэре белэн хисапланган 3 кенлек дэвер эчендэ
бастыры лы рга (халы кка ж иткерелергэ) тиеш була.
9.
А чык ты цлаулар нэтиж элэре турындагы бэялэм э жирле узидарэ
органы, м эсьэлэлэрне Ьэм сорауларны кабул иту, ачык ты цлауларга чыгару
буенча ж аваплы кеше тарафы ннан мэжбури каралы рга тиеш.
10.Бэялэм э нэтиж элэре, ачык ты цлауларны ц нэтиж элэре турындагы
бэялэмэне жирле узидарэ органы вэкалэтле вэкиле караганнан соц эш кеннэре
белэн хисапланган 3 кенлек дэвер эчендэ, мэж бури тэртиптэ ачык тыцлаулар
инициаторлары тарафы ннан муниципаль берэм лек халкы на бастырып чыгару
(халыкка ж иткеру) ю лы белэн житкерелэ.
11.А чык ты цлаулар нэтиж элэре турындагы бэялэм э, Россия Ф едерациясе
законлылыгы тарафы ннан билгелэнгэн очраклардан тыш , тэкьдим рэвеш ендг
була.
4нче булек. М У Н И Ц И П А Л Ь Б Е Р Э М Л Е К У С Т А В Ы Н Ы Ц П РО ЕКТЫ ,
У С Т А В К А У З Г Э Р Е Ш Л Э Р КЕРТУ Т У Р Ы Н Д А Г Ы С О ВЕТ КАРАРЫ
П РО ЕК ТЫ , Ж И Р Л Е Б Ю Д Ж Е Т П РО Е К Т Ы Ь Э М А Н Ы Ц У Т Э Л Е Ш Е
Б У ЕН ЧА О ТЧ ЕТЫ , М У Н И Ц И П А Л Ь Б Е Р Э М Л Е К Н Е У ЗГ Э Р Т Е П КОРУ
М Э С Ь Э Л Э С Е , М У Н И Ц И П А Л Ь Б Е Р Э М Л Е К Л Э Р Н Е Ц ГЕН ЕРАЛ Ь
П Л А Н Н А РЫ П Р О Е К Т Л А Р Ы Б У ЕН Ч А А Ч Ы К Т Ь Щ Л А У Л А РН Ы
О Е Ш Т Ы Р У Ь Э М У ЗД Ы РУ
УЗЕНЧЭЛЕКЛЭРЕ
8нче статья. “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы
Олы М этэскэ авыл ж ирлеге” муниципаль берэмлеге Уставы ны ц проектын
Ьэм Уставка узгэреш лэр керту туры ндагы Совет карары проектын
жэмэга гьтыцлауларында карау узенчэлеклэре

1. У ставка узгэреш лэр Ьэм естэм элэр кертутуры ндагы Устав проекты Ьэм
Совет карарлары проекты, “Россия Ф едерациясендэ жирле узидарэ оеш тырунын
гомуми принциплары туры нда”гы 2003 елнын бнчы октябрендэге 131-ФЭ
номерлы Ф едераль законы нда Ьэм Уставта каралаган узенчэлеклэрне исэпкэ
алып, ачык ты цлауларда карала.
2.
У ставка узгэреш лэр Ьэм естэм элэр кертутурындагы Устав проекты
Ьэм Совет карарлары проекты Совет тарафы ннан аны кабул итутурындагы
м эсьэлэне карауга 30 кеннэн дэ кичекм ичэрэсми басты ры лы рга (халыкка
ж иткерелергэ) тиеш. Бер ук вакытта курсэтелгэн проект буенча тэкъдимнэрне
исэпкэ
алу
тэртибе,
анын
буенча
фикер
алы ш уда
граж даннарны ц
катнаш утэртибе, ш улай ук проект буенча ачык тьщ лаулар билгелэу турында
Совет карары басылып чыга.
Уставка Россия Ф едерациясе Конституциясе Н игезлэмэлэренен, федераль
законнарнын,
Татарстан
Республикасы
Конституциясенен,
Татарстан
Республикасы законнары ны н тегэл кабатлап эш лэу кебек формадагы
узгэреш лэре кертелгэндэ, Уставны ш уш ы норматив хокукы й актлар халэтенэ
китеру максатлары нда, Совет карарларынын У ставка узгэреш лэр Ьэм естэм элэр
керту, ш улай ук анын буенча фикер алы ш уда граж даннарны ц катнаш утэртибе
турындагы проект буенча тэкъдим нэр исэп тэртибен рэсми бастырып чыгару
(халыкка ж;иткеру) талэп ителми.
3.
Устав проекты яки Совет карары проекты буенча У ставка
узгэреш лэр Ьэм естэм элэр керту турындагы ачык тьщ лаулар, курсэтелгэн
проектлар бастыры п чыгары лганнан сон, кимендэ 10 кен дигэндэ, Устав
тарафыннан билгелэнгэн вакытта уткэрелэ.
4.
М униципаль берэмлек У ставына узгэреш лэр Ьэм естэм элэр керту
турындагы муниципаль хокукы й акт Советы карары проекты яки Устав проекты
буенча ачык тьщ лаулар уткэру буенча вэкалэтле орган булып оештыру
комитеты тора.
9нчы Статья. А чы к ты цлауларда жирле бю дж ет проекгын Ьэм анын
утэлеш е буенча отчет биру узенчэлеклэрен карау
1. Д и р л е бю дж ет проекты Ьэм анын утэлеш е туры ндагы еллык отчёт ачык
ты цлауларда Россия Ф едерациясе Бю дж ет кодексы, баш ка федераль законнар,
Устав, « Татарстан Республикасы »Т елэче муниципаль районы муниципаль
берэмлегендэ бю дж ет процессы туры нда”гы Н игезлэм э тарафы ннан каралган
узенчэлеклэрне исэпкэ алып карала.
2.
Жщрле бю дж ет проекты буенча ачык ты цлауларны Ьэм жирле
бю джет утэлеш е туры ндагы отчётны гамэлгэ аш ыручы орган булып оештыру
комитеты тора.
Ж^ирле бю дж ет проекты буенча ачык ты цлауларны билгелэу турындагы
карарныкабул итуче Ьэм жирле бю дж ет утэлеш е туры ндагы отчётны гамэлгэ
аш ыручы орган булып муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы тора.
3.
Ж ирле бю дж ет проекты буенча ачык ты цлауларны билгелэу
турында, жирле бю дж ет утэлеш е турындагы отчёт буенча карарлар, кабул
ителгэннэн соц 10 кенлек срокта басты ры лы рга тиеш.

4.
Д и р л е бю дж ет проекты буенча ачык ты цлаулар, жирле бю дж
утэлеш е турындагы отчёт (жирле бю джет утэлеш е туры ндагы хисап) жирле
бю джет проекты бастырып чыгарылганнан соц, ким дигэндэ, 15 календарь
кеннэреннэн соц уткэрелэ.
Юнчы Статья. Ж эмэгать ты цлаулары нда муниципаль берэмлекнец
социаль-икътисади усеш енец стратегиясе проектын карау узенчэлеклзре.
М униципаль берэм лекнец социаль-икътисади усеш енец стратегиясе
проектлары накагы лы ш лы мэсьэлэлэр, 2003 елныц бнчы октябендэге 131-ФЭ
номерлы “Россия Ф едерациясендэ жирле узидарэ оеш ты руны ц гомуми
принциплары туры нда”гы Ф едераль закон, 2014 елныц 28 нче ию нендэге 172ФЗ номерлы “Россия Ф едерациясендэ стратегик планлаш тыру туры нда”гы
Ф едераль закон тараф ы ннан каралган узенчэлеклэрне исэпкэ алып ачык
ты цлауларга чыгарыла.

11 нче Статья. М униципаль берэмлекне узгэртеп кору турындагы
мэсьэлэне жэмэгать тыцлаулары нда карау узенчэлеклзре.
1.
М униципаль берэмлекне узгэртеп кору туры ндагы мэсьэлэ буе
ачык ты цлаулар 2003 елныц бнчы октябрендэге 131-ФЭ номерлы “Россия
Ф едерациясендэ жирле узидарэ оеш тыруныц гомуми принциплары туры нда”гы
Ф едераль законны й 13нче м аддэсендэ каралган очракларда уткэрелэ.Чыгарма:
курсэтелгэн Ф едераль законны ц 13нче маддэсенец 5нче елеш е.
3.
М униципаль берэмлекне узгэртеп кору туры ндагы сораулар буен
ачык тыцлаулар уткэру буенча вэкалэтле орган булып оеш тыру комитеты тора.
12нче Статья. И жтимагы й фикер алыш уларда, ачык тыцлауларда
муниципаль берэмлеклэрнец территориаль планлаш ты ру документлары
проектлары буенча сораулар карау узенчэлеклзре.
Генераль планнар проектлары на, ж ирдэн файдалану Ьэм тозелеш
проектларына, территориялэрне планлаш тыру проектлары на, территорияне
ызанлау проектлары на, территориялэрне тозеклэндеру проектларына, алда
курсэтелгэн расланган документларны ц берсенэ узгэреш лэр кертуне куз
алдында тотучы проектларга, жир участогын яки капиталь тозелеш объектын
куллануныц ш артлы рэвеш тэ рехсэт ителгэн теренэ рохсэт биру турындагы
карарлар проектлары на, рохсэт ителгэн тезелеш нец аерым параметрларыннан
кире кагылуга рохсэт биру карары проектларына, капиталь тозелеш
объектларын реконструкциялэугэ,расланган ж ирдэн ф айдалану Ьэм тозелеш
кагыйдэлэре булмаганда, жир участогын Ьэм капиталь тозелеш объектын
кулланунын рохсэт ителгэн бер торен баш ка ш унды й ук куллану теренэ
кагылган мэсьэлэлэр, Россия Ф едерациясенец шэЬэр тезелеш е кодексы
тарафыннан билгелэнгэн Н игезлэмэлэрен исэпкэ алып, ш улай ук ижтимагый
фикер алы ш уга чы гары ла ала.
Ж ирлеклэрнец генераль планнарыныц, шэЬэр округлары нын генераль
планнарныны н
проектлары
буенча
ж эмэгать
фикер
алыш уын,
ачык
тыцлауларны
оеш тырунын
Ьэм
узды руны ц
узенчэлеклзре
Россия

Ф едерациясенец шэЬэр тезелеш е кодексынын 28нче м аддэсендз китерелгэн.
Ж ирлеклэрнец генераль планнарына, шэЬэр округлары ньщ генераль
планнарына (алга таба - ижтимагый фикер алш уяки ачык ты цлаулар) узгэреш лэр
кертуне
куздэ
тоткан
ж ирлеклэрнец
генераль
иланнарынын,
шэЬэр
округлары нын генераль иланнарныны н проектлары буенча ж эмэгать фикер
алышуы, ачык ты цлаулар муниципаль берэм лекнец Ьэр торак пунктында
уткэрелэ.
И ж тимагы й фикер алы ш уда яки ачык ты цлауларда катнаш учыларны,
ижтимагый фикер алы ш уда яки ачык ты цлауларда катнаш уечен тигез
м ем кинлеклэр белэн тээмин иту максатларында, иж тимагы й фикер алышуяки
ачык тыцлаулар узды рганда торак пункт территориясе елеш лэргэ буленгэн
булырга м ем кин .
И ж тимагы й фикер алы ш уларнын яки ачык ты цлауларны н вакьггы, аларны
уткэру туры нда муниципаль берэм лек халкына хэбэр итудэн алып ижтимагый
фикер алы ш уларны н яки ачык тыцлауларнын нэтиж элэре туры нда бастырып
чыгаруга кадэр муниципаль берэм лекнец уставы Ьэм (яисэ) муниципаль
берэмлекнец вэкиллекле органы нын норматив хокукый акты белэн билгелэнэ
Ьэм бер айдан кимрэк, оч айдан артыграк була алмый.
Д и р л е администрация Баш лыгы, иж тимагы й фикер алы ш уларны н яки ачык
ты цлауларнын нэтиж элэрен исэпкэ алып:
1)
генераль планнын проекты белэн ризалыгы Ьэм аны муниципаль
берэмлекнец вэкиллекле органы на ж ибэру турында;
2)
генераль планнын проектын кире кагу Ьэм аны эш лэп бетеругэ
ж ибэру туры нда карар кабул итэ.
13нче маддэ. Ж эм гы ять сервитутларын билгелэу буенча ачык
ты цлаулар уздыруныц узенчэлеклэре
1.
Ж эм гы ять сервитутларын
билгелэу буенча ачык тыцлауларда
катнаш ухокукы на территориясендэ ж эмгыять сервитутлары билгелэу каралган
«Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М этэскэ авыл
жирлеге» м униципаль берэм легендэ даими яисэ кубесенчэ яш эуче, тыцлаулар
уткэру кененэ 18 яш е тулган Ьэр граждан ия.
Граж даннарны ц ачык ты цлаулары нда катнаш уы уз телэклэре белэн
башкарыла. Ачык ты цлауларда «Татарстан Республикасы Телэче муниципаль
районы Олы М этэскэ авыл ж ирлеге» муниципаль берэмлеге территориясендэ
урнаш кан
иж тимагы й
берлэш мэлэр,
барлык
милек
формаларыныц
коммерциячел Ьэм коммерциячел булмаган оеш малар катнаш учы лар була ала.
2.
А чы к ты цлаулар 13 маддэнец 1 пункты нда курсэтелгэнчэ, вэкалэтле
орган яки физик Ьэм ю ридик затларны ц инициативасы буенча уткэрелэ. Ачык
тьщ лауларны уткэру буенча вэкалэтле орган булып оеш тыру комитеты тора.
3.
А чы к тьщ лауларны уздыру туры нда карар кабул ителгэннэн соц 7
эш коне дэвам ы нда вэкалэтле орган аларны уткэру туры нда «Татарстан
Республикасы Т елэче муниципаль районы Олы М этэскэ авыл жирлеге»
муниципаль берэм легенец муниципаль актлары ны ц публикациясе ечен
билгелэнгэн рэсми массакулэм мэгьлумат чаралары нда бастыра.

Ачык тьщ лаулар ачылыр алдыннан аларнын, катнаш учы ларын:
ю ридик зат ©чей - ю ридик затньщ тулы исемен, дэулэт теркэве
мэгьлуматлэрен;
ш эхси эш м экэр ечен - исем-ф амилиясен, атасы ны ц исемен, ш эхси эш мэкэр
сыйфатында граж данинны ц Ьэм дэулэт теркэве мэгьлуматларын;
физик затлар ечен - исем-фамилиясен, атасы ньщ исемен, туган елын, яш эу
урыны адресын курсэтеп, мэж бури теркэу уткэрелэ.
4.
А чы к тыцлауларнын, нэтиж эсе аларны узды руньщ датасы Ьэм урыны,
катнаш учы лар Ьэм анда булганнарньщ саны, ачык ты цлауларны н рэисенец,
сэркатибенец фамилиясе, исеме, атасы ныц исеме, чы гы ш ларны ц эчтэлеге,
тавыш биру нэтиж элэре Ьэм кабул ителгэн карарлар курсэтелгэн беркетмэ белэн
рэсмилэш терелэ.
Беркетм э ике несхэдэ тезелэ Ьэм ачык ты цлауларны н рэисе Ьэм сэркатибе
тарафы ннан им залаш тырыла. Беркетмэгэ ачык ты цлауларда катнаш учы ларны ц
исемлеге беркетелэ.
5.
Ж эм гы ять сервитутлары н билгелэу буенча ачык ты цлауларнын
нэтиж элэре
вэкалэтле орган тарафы ннан каралалар Ьэм ж эм гы ять сервитутларын
билгелэу очен момкин булган кирэкле докум ентларга куш ылалар.
Ж эмгы ять сервитутлары н билгелэу буенча ачык тьщ лаулар беркетмэсе
срогы - оч ел. В экалэтле орган ж итэкчесе ж эм гы ять сервитутлары н билгелэу
буенча ачык тьщ лаулар беркетмэсен саклау очен жаваплы.
14иче Статья Ачы к тыцлауларда ж ы лы лы к белэн тээмин иту
схем алары ны ц проектын карау узенчэлеклэре
Ж ылылык белэн тээм ин иту схемаларыны ц проекты буенча ачык тьщ лаулар
2012 елныц 22 февралендэге “Ж ы лы лы к белэн тээм ин иту схемаларына, аларны
эш лэу Ьэм раслау тэртибенэ талэплэр туры нда”гы Россия Ф едерациясе Хекумэте
карарыныц 154 нче номеры нигезендэ каралган узенчэлеклэрне исэпкэ алып
уткэрелэ.

«Татарстан
Республикасы
Телэ>муниципаль районы Олы М этэскэ авы
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ ачь:
тыцлаулар оештыру Ьэм уздыру тэртиС
турындагы Нигезлэмэгэ 1 нче Кушымта

ХАЛЫ К АЛДЫ НДА ТЫЦЛАУЛАР БИЛГЕЛЭУ ТУРЫНДА
ГАРИЗА
_______ кеше санында инициатив теркем, исемлек теркэп бирелэ, «ТатарстанРеспубликас
Телэче муниципаль районы Олы Мэтэскэ авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге халыкныц
инициативасы буенча тубэндэге сораулар буенча ачык тыцлаулар билгелэргэтэкъдим итэ:
Ачык тыцлаулар уздыруныц мекимлеген дэлиллэу:

Кушымта (чынлыкта курсэтелгэн документлар фаразлана):
1) муниципаль хокукый акт проекты (кертелгэн очракта);
2) ацлатма хаты;
3)финанс-икътисадый нигезлэу (гамэлгэ ашыру естэмэ матди чыгымнар Ьэм башка
чыгымнар талэп иткэн муниципаль хокукый акт кертелгэн очракта);
4)
гражданнарныц инициатив теркеме исемлеге;
5)гражданнарныц инициатив теркемен тезу турында карар кабул ителгэн жыелыш
беркетмэсе;
6)бергэ
теркэп жибэрелэ торган хат.
Гражданнарныц инициатив теркеме
вэкалэтле в э к и л е ______________________________________________________
(имза)
(Ф. И. О.)
Гражданнарныц инициатив теркеме
сэркатибе

____________
(имза)

______________
(Ф. И. О.)

«Татарстан Республикасы Телэче
муниципаль районы
Олы Мэтэскэ авыл жирлеге » муниципаль
берэмлегендэ ачык тыцлаулар оештыру Ьэм
уздыру тэртибе турындагы Нигезлэмэгэ 2нче
Кушымта

ИНИЦИАТИВ Т 0 Р К Е М ЭГЪЗАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ

№
п/п

Фамилиясе, исеме,
атасынын исеме Ьэм
туган елы (18 яшьтэтуган елы Ьэм ае)

Яшэу урыны
адресы

Ш эхси имза
Паспорт
мэгълумэтлэре
(шэхесне
раслый
торган
документ
сериясе, номеры, кем
тарафыннан
Ьэм
кайчан бирелгэнлеге)

Гражданнарнын инициатив
торкеменец вэкалэтле вэкиле ____________________
(имза)

__________
(Ф. И. О.)

«Татарстан
Республикасы
Телэ1
муниципаль районы Олы М этэскэ авь
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ ачь
тыцлаулар оештыру Ьэм уздыру тэрти(
турындагы Нигезлэмэгэ Знче
Кушымта
АЧЫ К ТЫ ЦЛАУЛАРНЫ Ц ЯЗЫ ЛУ КЭГАЗЕ

« __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ »мэсьэлэсе буенча:

Без, тубэндэ имза куючылар,

________________________________________________________________ ” мэсьэлэсе буенча
муниципаль берэмлек халкыныц инициативасы буенча ачык тыцлаулар уткэруне
хуплыйбыз,
№
п/п

Фамилиясе,
исеме,
атасыныц
исеме

Фамилиясе,
Яшэу урыны, Г ражданныц
исеме,
адресы
паспортыныц
атасыныц исеме
яки
Ьэм туган елы (18
паспортны
яшьтэн- туган елы
алыштыручы
Ьэм ае)
документыныц
сериясе Ьэм
номеры

Шэхси имза

Язылу кэгазен
тан ы клы й м ______
Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, гражданныц паспортыныц яки паспортны
алыштыручы документыныц сериясе Ьэм номеры (аны аца биргэн органныц исемен
яки кодын курсэтеп), имза жыючы затнын яшэу урыны, имзасы Ьэм аны керту
д атасы).
Гражданнарныц инициатив
________________
теркеменец вэкалэтле в э к и л е _____________________
(имза)
(Ф. И. О.)

«Татарстан
Республикасы
Тел;
муниципаль районы Олы М э т э с к э ав
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ ач
тьщлаулар оештыру Ьэм уздыру тэртр
турындагы Нигезлэмэгэ 4нче
Кушымта
АЧЫК ТЬЩЛАУЛАРНЫН, ЯЗЫ ЛУ КЭГАЗЕН ТИКШ ЕРУ БЕРКЕТМЭСЕ

«_________________________________
мэсьэлэсе буенча:
“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Олы М э т э с к э авыл жирлеге "
муниципаль берэмлеге Советына ачык тьщлаулар уздыруны хуплаган
гражданнарныц тэкьдим ителгэн имзалар саны

Сайлаучыларныц имзалары тикш ерелгэн_____________ , ш уларн ы ц____ гамэлдэ
булмаган дип табылды:
________________ тубэндэге сэбэплэр буенча:

Гамэлдэ тугел дип табылган имзалар саны Советка хакыйкый тэкьдим ителгэн гамэлдэ дип табылган имзаларныц гомуми саны
тэшкил и т э :______________________ .
Эш теркеме житэкчесе____________________
(имза)
Эш теркеме эгьзалары ___________________
(имза)

____________________
(Ф.И.О.)
______________
(Ф.И.О.)

(имза)

(Ф.И.О.)

(дата, вакыт)
Гражданнарныц инициатив теркеме
вэкалэтле вэкиле
(имза)

(Ф.И.О.)

Гражданнарныц инициатив
теркеме сэркатибе
(имза)

(Ф.И.О.)

Татарстан
Республикасы
Телэче
муниципаль районы О л ы М э т э с к э авыл
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ ачык
тыцлаулар оештыру Ьэм уздыру тэртибе
турындагы Нигезлэмэгэ 5нче
Кушымта
АЧЫ К ТЫ ЦЛАУЛАР БЕРКЕТМЭСЕ
«

»

20

ел.

№

Инициатива буенча ачык тыцлаулар:
___ билгелэнгэн
дан №
(м униципаль х оку к ы й акт)
(м уни ц ип аль хокукы й акт исеме)

бастырылган
(халыкка ж иткерелгэн):_______________

________________________ уткэрелгэн
________________ адрес буенча:
(уткэру вакыты)

Оештыру комитеты:______________________________________________________________
К атнаш ты лар:________________________________________________________________________
Рэислек и т у ч е :_______________________________________________________________________
Сэркатип:_____________________________________________________________________________
Экспертлар:___________________________________________________________________________
Ачык тыцлауларда катнашучылар: (теркэлгэн катнашучылар саны)

Ачык тыцлауларда булган катнашучылар:
(Ф.И.О.)

Тыцлаучылар :

1.

(Ф.И.О.)

2 . ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Телдэн Ьэм язма рэвештэ кертелгэн рекомендациялэр Ьэм тэкъдимнэр саны,
_________________________, шул исэптэн:

№
п/п

Рекомендациялэр Ьэм тэкъдимнэр

Ачык тыцлауларда рэислек итуче:_________________
(имза)
Ачык тыцлауларныц сэркатибе:
_______________
(имза)

Гариза бируче

_____________
(Ф. И. О.)
____________
(Ф. И. О.)

«Татарстан
Республикасы
Телэче
муниципаль районы Олы Мэтэскэ авыл
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ ачык
тьщлаулар оештыру Ьэм уздыру тэртибе
турындагы Нигезлэмэгэ бнчы
Кушымта

ХАЛЫК АЛДЫ НДА ТЬЩ ЛАУЛАРНЫ Ц НЭТЮ ЦЭЛЭРЕ ТУРЫНДА
Б ЭЯ Л ЭМ Э

«

»

20

ел.

Инициатива буенча ачык тыцлаулар:
билгелэнгэн
(м уни ц ип ал ь хо кукы й акт)

№
( м у н и ц и п ал ь хокукы й акт исеме)

бастырылган
(халыкка житкерелгэн:

уткэрелгэн
_______ адрес буенча:
(уткэру датасы )

Ачык
Ачык
Ачык
Ачык

тыцлауларга чыгарылган сорау (сораулар)
тыцлаулар уткэрунец инициаторы _______
тыцлаулар уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны
тыцлаулар уткэруче оештыру ком итеты _____

Ачык тыцлауларда катнашучылар турында, шул исэптэн катнашырга хокук
алганнар турында мэгълумат

Ачык тыцлауларга чыгарылган жирле эНэмияткэ ия сорау (сораулар) буенча тэкъдимнэр Нэм
рекомендациялэрнен, бердэм исемлеге;_________________________________________ _____________

Фикер алышуга чыгарылган Экспертларнын Ьэм
сораулар
катнашучыларнын
тэкъдимнэре Ьэм
кинэшлэре
Сорау формулиров
к а м яки проект
атамасы

1
2
3

№
п/п

Тэкъдим тексты

Тэкъдимнэр,
рекомендациялэр)
кертелэ
хуплана)
Катнашучы
экспертынын
Ф.И.О.

1.1
1.2
2.1

2.2
3.1
3.2
Жирле э 1эмияттэге мэсьэлэне хэл итунец йомгаклау варианты:
Ачык тыцлауларда катнашучыларнын тавыш бирунэтижэлэре:
яклап ____________________ (кеше)
к а р т ы _____________________ (кеше)
икелэнгэн__________________(кеше)

Оештыру комитеты рэисе
Оештыру комитеты сэркатибе

Искэрмэ

