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<<Зеленая Роща авыл жирлеге)
<<Татарстан

мун]иципаль беромлегенда

ачык тыцлаулар оештыру haM yткарy
тарr,ибе турында>> Нигезлама хакында
<<Россия Федерациясендэ

жирле Yзидарэ оештыруныц гомуми

принциплары турында) 2003 елныц б октябрендэге J\ъl3l-ФЗ Федераль
.,i*о"""rц 28 маддэсе, Татарстан Республикасы Богелмэ муницип€tпь

Роща авыл п(ирлеге)> муниципаль берэмлеге
}'ставыныц 22 маддэсе нигезендэ hэм кЗеленая Роща авыл )цирлеге)

районыныц

<<Зеленая

берэмлегенда яшэYчелэрнец муниципапь хокукыЙ актлар
проектлары турында фикер €tлышуда катнашу хокукларын тээмин итy

Ntуницип€Lль

максатларында

Зеленая Роща авыл жирлеге Советы

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1. <Татарстан Республикасы Богелмэ муницип€lJIь районыныц
тыцлаулар
<<зе;rеная Роща авыл )цирлеге)) муниципаль берэмлегенда ачык
1),
оештыру hэм уткэру,.рrrбе турында)) Нигезламасен расларга (Кушымта
2. <ТатарстаН Республикасы Богелмэ муниципаJIь районыныц

<lзеленая Роща авыл х(ирлеге)) муниципаль берэмлегендэ ачык тыцлаулар
о9штыру hэм yTkapy тартибе турында)> Зеленая Роща авыл }кирлеге
Сlоветыныц 2011 елныц 1 декабрендаге XI сессиясенец Nчl карары Yз кочен

дип танырга.
3. Олеге карарны х(ирлек территориясендэге мэьлyмат стендларында
челтаренда - Богелмэ муниципаль
<<у|
пOм кинтернет>
халыкка иьJIан итэрга hoM
юг€Lлткан

районыныц рэсми порт€Lлында ур
4. Олеге карарныц yтэле

Роща авыл }цирле
муIIиципаль берамлеге баш

<<Зеленая

э тотуны yз остемэ алам.
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тдтдрстдн рЕспуБликдсы ьЪ#Цдhftl муниципАль
рдi[оныныц (зЕлЕндя роIцд двыл х(ирлЕгв> му_ниципдль
Бl0'рамлЕгЕнда Ачык тыцлдулдр оЕштыру IraM YткорY
тэртиБЕ
1.

турындА

нигЕзлама

гомуми нигЕзламалар

олеге Нигезлэмэ (Россия Федерациясендэ щирле Yзидарэ оештыруныц
Федераль
гомумИ принциПларЫ турындa>) 2003 елныц б октябрендеге 131-ФЗ
((Зеленая
закоII, Татарстан i'..rrуОп"касы Бегелмэ муниципаль раЙоныныц
Татарстан
Роща авыл щирлеге) муницип€tль берэмлеге Уставы нигезендэ,
Роща авыл хtирлеге)
республикасы Богелмэ муниципаль районыныц кзеленая
оештыру hэм уткэру
МУНr4ЦИпаль берамлеге территориясенда ачык тыцлаулар
тэртlабен билгели (алга таба - ачык тыцлаулар),
|.2. Халык алдында тыцлауJIар Зеленая Роща авыл п{ирлеге Советы,
берэмлек
Зеленая Роща авыл щирлеге Башлыгы тарафыннан муниципаль
KepTY турында
Уста,вы проекты, элеге Уставка Yзгэрешлэр hэм остэмалар
бюджеты проекты hэм
мунI{ципаль норматив хокукый акт проекты, щирлек
берэмлекнец социаJIьаныЦ Yтэлеше турындагы хисап проекты, муниципаль
yзгэртеп кору
икъ1исадый yсеше стратегиясе проекты, муниципаль берэмлекне
турындагы масьэлэлэр буенча фикер €Lлышу очен Yткэрелэ,
торкем
1.3. Гражданнар тыцлауларны yткэрy инициативасын инициатив
сайлауларда актив сайлау
аша гамэлга ашыро, Ул х(ирле yзидарэ органнарына
берамлеге хЕLпкы
хок)/кына ия кЗеленая Роща авыл х(ирлеге) муницип€tль
,t.1 .

арас;ыннан формалаша.

2.хАЛыкТыЦЛАУЛАРыныцБиЛГЕЛанЕшЕ

авыл жирлеге Советы,
2.1. ХалЫк аJIдынДа тыцлаулар хzLлык, Зеленая Роща
белэн yткэрела,
зеленая Роща авыл х{ирлеге Башлыгы инициативасы
инициативасы буенча
Зеленая Роща авыл )I(ирлеге Советы яки х€шык
Роща авыл щирлеге Советы
yткэрелэ торган хаJIык алдында тыцлаулар Зеленая
Башлыгы инициативасы белэн
тарi}фыннан, а Зеленая Роща авыл жирлеге
х(ирлеге Башлыгы тарафыннан билгелэнэ,
tткlэрgлучесе - Зеленая Роща
2.2. Хальlк тыцлауларына чыгарга тиеш :
Уставы проекты,
1) <Зеленая Роща авыл х(ирлеге)) муниципаJIь берэмлеге
KepTY му_ниципаль хокукый
шу;rай ук элеге Уставка уr..р.йпэр hэм остэмэлэр
бары тик Уставта беркетелгэн х(ирле

акты проекты, Уставка yr..p..n.p
итy вакалэтларен Россия
эhэмияттэге мэсьэлэлэрне Ьr' аларны хал
законнарга туры китерy
Фе,церациясе Конституциясенэ, федераль
тыш;
максатларында гына кертелэ торган очраклардан

берамлеге бюджеты проекты
<зеленая Роща авыл щирлеге) муниципаль
hэм аtrыц yтапеше турында хисап;
берэмлеген yзгэртеп кору
3) <Зеленая Роща авыл х{ирлеге)> муниципаль
турыЕtда масьалэлэр;
yсеше стратегиясе
4) муниципаль берамлекнец социаль-икътисадый
2')

'OO';T дчык

тыцлаупар yткэрy турындагы Kapai, законнард1 _тIл,t-::
Y"u"*u
Yзгарешлар hэм
алеге
тыш,
очраклардан
караJIган
Нигезлэмэда
норматив хокукый акт проекты, )цирлек
остэNtалэр KepTy турында муниципаJIь
турында хисап проекты, муницип€шь
бюдlrlеты npo.*r"i hэм аныц Yтэлеше
yсеше стратегиясе проекты, муниципалъ
берэп,rлекнец социаль-икътисадый
мэсьэлэ, тиешле орган яисэ муницип€tлъ
берэпллекне yзгэртеп кору турындагы

берэt'ллекнецвазыйфаиЗаТытарафыннанМУницип€tЛъберэмлекУставы
кабуп ителергэ тиеш,

соцга калмыйча,
прое*ты караJIган""r.Ъ кадэр, 7 кеннэн да
гавами тыцлауларга
'.Z.4. Ачык тыцлаулар yткэрy турындагы карар,

ЧыгарылаТорганМэсЬаЛэлэрНекYрсэТеП'МУнициПаJIЬберэмлекУставы
yзгэрешлар hэм остамалэр kepTy турында
проектын, шула; ук элеге Уставка
бюджеты проектын hэм

,ц1aрп,*
муницип€шь норматив хокукый акт проектын,
берэмлекнец социаJIь_икътисадый
аныr( Yтэлеше турында *".urr, rу""ч"rаль
yзгартеп кору турында
yсеше стратегиясе проектын, муниципаль берэмлекне hэм вакытын кyрсетеп,
мэсьэлэлэр буенча гавами тыцлаулар уздыру урынын
караJIган очраклардан тыш, 5 коннэн да
законнарда hэм алеге Нигезлэмэда
тиеш,
соцга каJIмыйча бастырылып чыгарылырга

2.5.Уставпро.*,"',УставкаYзГарешлэрhэМосТаМэлэркерТYТУрынДа
аларны карау коненэ кадэр 30 коннэн дэ
мун]ицип€tль хокукый акт проекты,
билгелэнган
х(ирлеге Советы тарафыннан
соцI.а калмыйча, Зеленая Роща авыл
исапкэ алу тэртибен, кyрсэтелгэн

эле.е Устав проекты буенча тэкъдимнэрне
такъдимнэрне исэпкэ алу тэртибен,
муниципаJIь хокукый акт проекты буенча
шУл.айУканыцфикералышУынДаГражДаннарныцкаТнашУТэрТибенрэсМи
иь:шан итэрга тиеш (2 Кушымта),
хаJIык аJIдында тыцлаулар
2.6. зеленая роща авыл щ"рп.r. советыныц
билгелэу турындагы карарында кyрсэтелэ:
1) ачык тыцлаулар темасы;
вакыты, урыны;
2) халык тыцлаулары YткэрY датасы,

3)халыкТыцлаУлар",У'*.рУбУенчаМахсУсТоЗелГэнкоМИссИяякиЭш

торкеме составы,
3.

Ачык тыцлАулАрны оЕштыру тартиБЕ

<зеленая,роща авыJI )цирлеге))
3.1. ха_гrык тыцлауларын эзерлэY hэм уткэру
op,u"*,up", тарафыннан (алга таба
муниципztJIь берэмлеге )цирле Yзидарэ
гамэлгэ аIrIырыла,
хаJIык тыцлауларын оештыручы)
хшIык

процессында
з.2. Халык .."rчпuупuрur' озерлэY haM YткэрY

тыцпауларын оештыручы тээмин
башлангыч составын билгели
- хаJIык тыцлауларында катнашуt{ыпарныц
-ЧыГышларэЗерлэрГэкирэкбУлганМэсьэлэлэрисеМлеГенбиЛГеЛи;
ито:

-аЧыктыцлаУларГачыГарылГанМэсЬэЛалэрбУенчаДоклаДЧыларНыц

ба,шлангыч составын билгели;

;

- ачtык тыцлаулар yткэрy регламентын билгели;

.х€шыкаJIДынДаТыцлаУЛароЧенЧыГарыЛГанМУнициПаJIЬхокУкыйакТ
гамэлгэ ашыра;
проектьп буенча искэрмэлар hэм текъдимнэр жыюны
материаллар,
_ халык тыцлаулары нэтищаларе буенча киракле белешма

йомгак:rау документлары проектларын эзерли;
ите;
- ачык тыцлаулар беркетмэсен ztлып баруны тээмин
азерлэyне оештыра;
- хilлык тыцпаулары нэтих(олэре буенча тэкъдимнэр
- >lrшык тыцлаулары нэтижэлэре буенча баяламане халыкка х(иткерyне
тээмин итэ.
халкы хЕLлык
3.3. <Зеленая Роща авыЛ жирлеге)) муниципаль берэмлеге

аJIДынДаТыцлаУЛарYткэрYтУрынДаГыкарариьЛаниТелгэнконнэнЕlJIып'
авыл х(ирлеге башлыгына х€Lлык
€Lларнь] YткэрY коненэ кадэр, Зaпa"u" Роща
язма тэкъдимнэр hэм
тыцлау,ларына чыгарыла торган мэсъала буенча
ачык тыцпауларына
искэрмэлэр, шул исэптан муниципаль хокукый актныц
хокуклы,
чыгарыла торган тозэтмэлор hэм башка токъдимнэр щибэрерго
тэкъдимнэрне hэм искэрмапэрне
зеленая Роща авыл х(ирлеге bu-n"rr", килгэн
hэм искэрмэлэр халык
гомумI{лэштерYне о.-Ъ"rрu. Курсателгэн тэкъдимнар
Тыцла)iларынДакаТнашУЧыЛарныцМэьлYМаТЛарынахtиТкереЛэ.

4.хАЛыкТыцЛАУЛАРынДАкАтнАшУЧыЛдР

чакырыла ала:
4.1. Х(эмэгатЬ тыцлауларында катнашырга
- депутатлар;

-lIэYЛэТхакиМияТеорГаннарыhамщирлеYЗиДарэорГаннарыВэкиЛпаре;оешма,
бэйле булган
- эшчэнлеклэре фикьр алышына торган тема белэн
вэкиллэре;
предприятие, учреждение житэкчелэре яки
- экспертлар;
ижтИмагыЙ берлашмалэр
- |ээясИ.rчрi""п.рнеЦ тобэК haM rцирЛе булекларе,
вэкилJIэре;
- ,массакYлам мэгьлYмат чаралары;

Территориясендэ
_ <<зеленая роща авыл х(ирлеге) муниципаль берэмлеге
яшэlчtе гражданнар.

4,2.ХаsтьlкТыцЛаУЛарынДаYЗТэкъДиМнаренДэлиллэYоЧенчыгышЯаау
ачык тыцлаулар yткэрy
хокукы белэн, х€tлык тыцлауларын оештыручыга,
язма гаризалар бирган гражданнар
коненэ кадор з коннан д, aойu калмыйча,
катна,ша.

5.

АЧЫК ТЫЦЛАУЛАР YТКЭРY ТЭРТИБЕ
yткэрелэ,

5.1. Ачык тыцлаулар утырышлар формасында
х(ирлек Башлыгы булырга момкин,
5.2. дчык тыцлауларДа рэислек итrIе

кереш сyзе белан ачыЛа, УЛ
5i.3. Ачык тыцлаулар рэислек итyченец
ачык тыцлаулар Yткэрy тартибе
катна.шучыларга ачык тыцлаулар темасы,
туры]нда хэбэр итэ.
бара hэм кон тэртибендэге
:;.4. Рэислек итYче ачык тыцлаулар €tлып
кyзэтэ,
мэсьалалэр буенча фикер аJIышу тэртибен
jj.5. Рэислек итYче чират ,.рrйб."дэ топ докладчыга (остэмэ докладчыга),
телак белдергон башка ачык тыцлауларда
шула,й ук чыгыш ясарга

катнашучыларга чыгыш ясау очен суз бирэ,

ясаучылар саныннан hэм х€lлык
билгелэнгэн вакытлардан чыгып, рэислек итr{е

5.6. Чыгышныц вакыты, чыгыш

тыцлаулары YTKapY очен
тарафыlннан

билгелена.

раислек итyче чыгыш ясаучылар санына карап, хаJIык тыцлауларында
катнашучыларныц чыгыш вакытын чиклэргэ хокуклы.
5.]7. Раислек ит\л{е ачык тыцлауларда тэнэфес иьлан итарго хокуклы.
5.[}. дчык тыцлауларда катнашучыныц чыгышы тэмамланганнан соц яки
чыгышt ясау очен бирелгэн вакыт узгач, рэислек Ит\л{е ачык тыцлауларныц
башка катнашучыларына чыгыш ясаучыныц позициясе hэм (яки) аргументлары
буенча тогэллэштерyче сораулар бирy hэм сорауларга )цаваплар очен остама
вакыт lбирy момкинлеге бирэ.
5.!). Сораулар язмача да, телдэн дэ бирелергэ момкин,

l0. дчык

тыцлауларда катнашучыларныц чыгышлары тэмамлангач,
барышында айтелгэн
роислек итrIе, кирок булганда, х€uIык тыцлаулары
тэкъдиiмнерне ачыклау очен комиссия яки эшче торкем аьзаларына сyз
5.

бирерг,э момкин.

5.11. дчык тыцлаулар yткэргэндэ тэртип саклау ачык тыцлауларда

KaTHaI]]y очен мэхqбури шарт булып тора.

5.12. Халык тыцлауларында катнашучылар хаJIык тыцлауларыныц

озэрга hэм аларны yткэрyгэ комачауларга
yTkapy
хокукJIы тyгел. Халык тыцлауларында катнашучылар тарафыннан
yткэрy
тартиеiен бозу очрагында, эшче торкем рэисе ачык тыцлаулар
урыньшнан китYне т€LIIап итаргэ хокуклы,

барышtына тыкшынырга, €шарны

6.хАЛыкТыЦЛАУЛАРынаТиЩаЛЭРЕнРасМиЛашТЕРY

тыцлаулар
6.1. дчык тыцлаулар вакытында беркетмэ алып барыла, дчык
ачык
беркетмэсенда ачык тыцлаулар yткэрyнец датасы haM урыны,
комиссиянец
тыцлауларда катнашучылар саны, Рэиснец, Секретаренец hэм
hэм башка
башка. егъз€rларыныц фамилиялэре, докладчыныц (остамэ докладчы)
кыскача эчтэлеге
ачык тыцлауларда катнашучыларныц исемнэре, докладыныц
АЧЫК
яки чtыгышыныц кыскача ,nr"n.ra, башка шарТЛаРЫ ЧаГЫЛДЫРЫЛа.
тэкъдимнаре
тыцлауларда катнашучыларныц барлык кисэтyларе hэм
беркетмэсено теркэлэ,
секре1ариатка язма формада бирелэ hэм ачык тыцлаулар
тиеш:
и[омгаклау протоколында тубэндэге нигезлэмэлэр булырга
t) керган тэкъдимнэрнец гомуми саны;
ителмэгэн мэсьэлэлэр;
3) ачык тыцлауларга чыгарылган, эмма €Lларга кабул
4) ха_гrык тыцлауларында кабул ителгэн мэсьэлэлэр.
имзалана hэм
б.2. дчы* ,"rцпuулар беркетмэсе рэислек итyче тарафыннан
Советы материалларында
аныц вэкалэтларе барлык вакыт дэвамында х(ирлек
саклауга тапшырыла,
саклана, э бу вакыт узгач муниципаль архивка
саклау вакыты Зеленая
муниtцип€Lль архивта ачык тыцлаулар материалларын
елдан да ким
роща авыл ,ц"ъп... Советы тарафыннан билгелана hэм ул дyрт
була ;irлмый.
тыцлаулар Yткэрганнэн соц, 5
6.3. ХалЫк тыцлаУларыныЦ нэтижэлЭре ачык
коннэн дэ соцга ка-пмыйча, иьлан ителерга тиеш,
Уставка Yзгорешлэр hэм
6.4. МуниципаJIь берамлек Уставы проекты, элеге
хокукый акт проектын, авыJI
остэI\{элэр KepTY турында муниципаль норматив

)I(ирлеI,е

муницI{п€tлъ
муницI{п€lJIь
Зелена:ш Роща

рэисе
нэтих{алэре

проектын hэм аныц yтэлеше турында хисап проектын,
социaLль-икътисадый yсеше стратегиясе проектын,
екне yзгартеп кору турындагы масьэлэлэрне караучы
щирлеге Советы сессиясендэ комиссия яки эшче торкем
комиссия эше турында, yткэрелгэн гавами тыцлаулар
доклад бирэ hэм йомгаклау беркетмасен такъдим ита.

ХАЛЫК АЛДЫНДА ТЫЦЛАУЛАР ВАКЫТЫНДА МУНИЦИПАЛЬ
_КОКУКЫЙ АКТЛАР ПРОЕКТЛАРЬIНА ГРАХtДДI{НАР}IЫЦ
Так:ЪДИМнаРЕН ИсаПка АЛУ ТаРТиБЕ IraM <<ЗЕлЕНАя РоЩА
АВЫЛ ХtИРЛЕГВ) МУН,ИЦИПАЛЬ БЕРаМJIl]ГЕ
ГРАЖДАННАРЫНЫЦ ФИКВР АЛЫШУДА КАТНАШУЫ
1. КЗеЛеНаЯ РОЩа авыл жирлеге) муниципаль берэмлеге гражданнарыныц
МУниц]ипаль хокукый актлар проектлары буенча тэкъдимнэре Зеленая Роща
аВЫЛ )КирЛеГе Советына тубэндэге адрес буенча кертеле: 42З204, Татарстан
Респубiликасы, Богелмэ районы, Зеленая Роща авылы, Совет урамы, 23а йорты,

яЗма равештэ кушымта итеп бирелэ торган yрнектэге тозэтмэлэр таблицасы
формаrэында:
],,lb

п/п

Пункm,
поdпункm

Карар

Тозаm-

Тозаmл,tаларне

Тозаmлlа aBmopbl

проекmы
mecmbl

Jиалар

uсапка альlп,

(Ф.И.О., аdрес,

mексmы

проекm mексmьl

эlu, уку урьtны)

'I'экъдимнэр муницип€Lль хокукый актлар проектларын хаJIыкка игълан
иткэннэн соц (бастырып чыгару) яки <Интернет> челтарендэ <Богелма
муницlап€rль районы>> муницип€Llrь берэмлегенец рэсми портаJIында
bugulrrra.tatar.ru hэм кТатарстан Республикасыныц хокукый мэьлyмат рэсми
порт€Lлы) интернет-ресурсында урнаштырганнан соц, бер ай дэвамында эш
коннэрlендэ 8.00-1 7.00 сэгатьлэрдэ кабул ителэ.
2. Чыгыш ясау хокукы белэн ачык тыцлауларда катнашу очен гариз€Lлар
чыгышi ясаучыларга шэхсэн тубэндеге адрес буенча бирелэ: 42З204, Татарстан
Республикасы, Богелмэ районы, Зеленая Роrца авылы, Совет урамы, 2За йорты.
Гаризалар ачык тыцлаулар yткэрyга кадэр 5 коннэн дэ соцга калмыйча, эш
коннэрендэ 8.00 - 17.00 сэгатьлэрдэ кабул ителэ.
3. Гражданнарныц такъдимноре карау очен махсус тозелгэн комиссияга
яисэ муницип€шь хокукый актлар проектларына кергэн тэкъдимнэрне исэпкэ
€Lлу, гомумилэштеру haM карау буенча эшче торкемга тапшырыла.

