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Зеленая Роща авылы

Татарстан Республикасы
Бегелма муниципаль районы
<<зеленая роща авыл 2цирлеге>> муниципаль берамлеге
Уставына yзгарешлар
haM естамалар проекты турында
<<Россия Федерациясенда }цирле Yзидара оештыруныц гомуми
принциплары ,урur"дuu 200З елныц б октябрендэге J\ъ131-ФЗ Федераль
аспункты hэм Татарстан
пунктыныц
.u*оп"urц |7 ,uдд...".ц
Республикасы Богелмэ муницип€шь районыныц <I}еленая Роща авыл
1
}(ирлеге> муниципаль берамлеге Уставыныц 35 маддэOенец 1 пунктыныц
аспункты нигезендэ

1

1

Зеленая Роща авыл )цирлеге Совеr:ы

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1.

Татарстан Республикасы Богелмэ м},ниципаль районы <<Зеленая
роща авыл )цирлеге) муницип€Lль берэмлеге Уставына тэкъдим ителyче
yзгарешлэр hэм остэмэлэр проектын беренче укы-цышта кабул итэргэ
(Кушымта 1).
Татарстан Республикасы Богелмэ мун.иципаль раионыныц
кертелэ
<зеленая Роща авыл жирлеге) муниципzLль берэмлеге Уставына
стендларда
торган yзгэрешлэр hэм остэмэлэр проектын махсус маьлyмати
халыкка иьлан итэргэ.
муниципаJIь
Богелма
районыныц
раионыныц
республикасы
татарстан
з.

2.

кергэн
авыл )цирлеге) муниципыIь берэмлеге Уставына
килэсе составта
тэкъдимнарне исапкэ алу, гомумилэштеру hэм карау буенча
эшче торкем тозергэ:
1) Хикмэтов,Щенис Мосагыйт улы - эшче тор]кем }I(итэкчесе;
кзеленая

Роща

2)ФаткУллинРобертАльбертУлы-Эшчеторк:еМэьЗасы;
3) Галэутдинова Светлана Мэсхут кызы - эшч|э торкем эьзасы,
элеге
4. зеленая роща авыл п(ирлеге советы депутатларыныц
27 маена кадэр
yзгэрешлэр hэм остомэлэр буенча тэкъдимнэре 2019 елныц
эшче торкемгэ кертепа дип билгеларга,

5. Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль

районыныц
кЗеленая Роща авыл х(ирлеге) муниципаль беlэамлеге Уставына такъдим
ителгэн yзгэрешлэр hэм остэмэлэр буенча гра)кданнаLр тэкъдимнэре эшче
торкемгэ язма рэвештэ тубэндэге адрес буенча rцибарела: Зеленая РоЩа
авылы, Совет урамы, 2за йорты, Зеленая Роща авыл щирлеге Советы
башлыгы Хикмэтов .Щенис Месэгыйт улына.
Татарстан Республикасы Богелмэ муниципаJIь районыныц
6.
<<Зеленая Роща авыл щирлеге)) муниципаJIь берэrчIлеге l/ставына yзгэрешлэр
haM остэмалэр KepTy проекты буенча ачык тыI{лауларны 2019 елныц 28
маенда 14.00 сагатьта тубэндэге адрес буенча билгелэ;lгэ: Богелмэ районы,
Зеленая Роща авылы, Совет урамы, 2Зайорты (Ба;Iалар бiакчасы бинасы).
7. Халык €IJIдында тыцлауларны Зеленая Р'оща авыл 11(ирлеге
Советыныц 2019 елныц 20 маендагы XXXXXI сес:сиясенец Ml карары белэн
расланган кТатарстан Республикасы Бегелмэ муниципыIь раЙонынЫЦ
<<Зеленая Роща авыл х(ирлеге)) муниципаJIь берэмлегендэ ачык тыцЛаУлаР
оештыру hэм уткэрy тэртибе турында>> Нигезлэмэсе haM гражданнарныц
такъдимнэрен исэпка €tлу тэртибе нигезенда yткарерга (2 haM 3 кушымта).
8. Эшче торкемге кЗеленая Роща авыл я(I{рлеге)) муницип€lлЬ
берамлеге Уставына кертелган Зеленая Роща авь]л )цирлеге Советы
депутатлары тозэтмэларен hэм гражданнарныц такъдимнэрен ойрэнергэ hэм
гомумилэштерергэ, Уставны эшлэп бетерерга hэм аны 2tc19 елныц 20 июненэ
кадэр Зеленая Роща авыл жирлеге Советы каравыI{а кертерге.
9. Олеге карарныц yтэлешен контрольда ToTyHLI yз осТеМэ

Роща авыл )цирле
муниципаль берамлеге

<<Зеленая

ffil

W

€LПаМ.

Д.М. Хикматов

l
Ресгryбликасы Бегелмэ

ь районы Зеленая Роща
советыныц 5l

{ý
</,

JФ2 карарына

1-1r

*l.

&ffi;
,ЧГ-,""ffiлв*l

19 ел

Татарстан Республикасы Богелмо м
раионыныц
(Зеленая Роща авыл жирлеге>) муниципаль берамлеге
Уставына токъдим ителгон yзгарешлар haм остомалар проекты
Га.twалdаее

,Яца реdакцuя

реёакцtlя

7 мад.дtа. )Щирлекнец }цирле аhамияттаге мосьолаларе

I

l

булекнеry 9 пункmьt:

(9) )(ирлек

территориясен тозеклэндерy
кагыйдэлэрен раслау, аларныц yтэлешен
контрольда тоту, кyрсэтелгэн кагыйдэлэр

нигезендэ

щирлек

тозеклэндерYне оештьIру

территориясен

булекнеry
umар?а:

9

пункmын яца реdакцllяdа баян

(9) Х(ирлек

террит()риясен тозеклэндерy
кагыйдалэрен раслау, аJ,Iарныц yтэлешен

контрольдэ

тотy, кyрсэтелгэн

кагыйдалэр
территориясен
шулай
тозекландерyне оештыр,у,
ук }(ирлек
чикларендэ урнашкан м:ахсус саклана торган

нигезендэ Щирлеrr:

табигать терI)иториялэре

урманнарын,

урманнарны куллануны, саклауны, яклауны,
торгызуны оештыру)

закоа_

Ns4б3-ФЗ Фе,)ераль
Тубанdаzе реdакцuяdаlе ,яllа 2-б булеtutар белан
(29.

1

2.20 1 7

mульtланdьlрьtрzа:

Х(ирлекнец жирле yзидарэ органнары
Бегелмэ муниципаль рirйоны жирле yзидарэ
органнары белан Россия Федерациясе Бюджет
кодексы нигезендэ, )I(ирлек бюджетыннан
татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль
районы бюджетына бирелэ торган бюджетара
трансфертлар исабенэ, ,rз вэкалэтлэренец бер
олешен гамалгэ ашыр), турында килешyлэр
тозергэ хокуклы.
3. Аерым дэyлэт вэкалэтларен Х(ирле yзидарэ
органнарына б"рy фелера;lь законнар hэм
Татарстан Республикас:ы законнары белэн
гамэлгэ ашырыла.
Щирлек }кирле yзидар€} органнары федераль
законнарда hэпл TaTirpcTaH Республикасы
законнарында билгелангэн тэртипта, бу
максатларга булеп бирс:лгэн матди ресурслар
hэм финанс чарЕIлары чикларендэ, бирелган
дэyлат вэкалэтлэрен гilмэлга ашырган очен
<<2.

жаваплы.

ТапшырылгаН вэкалэтларне гамэлгэ ашыру
дэyлэт контролендэ тора. Аерым дэyлат
вэкаJIатлэрен Л(ирле yзидарэ органнары

тарафыннан гамэлгэ аш]ыруны контрольдэ тоту
.upinup", hэм тортибе федера,rь законнар hэм
TaiapcTaH Республика,эы законнары белэн
билгелэна.

Зеленая Роща авыл :кирлеге Советы yз
вэкалэтларе чикларенда 1,злэренэ тапшырылган
аерым дэyлэт вэкtlлатлiэрен гамэлгэ ашыру
очен Щирлек жирле yзидарэ органнары
карамагында булган матди ресурслардан hэм
финанс чарi}ларыннан 0стамэ файдалану
очракларын hэм тэртибен билгелэргэ хокуклы.
4, Зеленая Роща авыл жирлеге башкарма
комитеты чиратгагы финанс елына авыл
жирлеге бюджетын 16зlg hэм аныц yтэлеше
турында хисап ,гозy вакалэтларен тапшыру
турында Татарстан Республикасы Бегелма
муниципaшь районыныц финанс органы белан
килешy тозергэ хокуклы.
5. Зеленая Роща авыл }кирлеге башкарма
комитеты Татарстан Рrэспубликасы Финанс
министрлыгы белан )I(ирлек бюджетыныц
касса yтэлеше б),енча вэкаJIэтлэрне тапшыру
турында килешY тозергэ )(окуклы.
6. Авыл жирлеге жирл() yзидара органнары,
Зеленм Роща авыл щирлеге Советы
тарафыннан алеге вакалэтлэрне гамэлгэ
ашыруда катнашу хоку-кын гамэлгэ ашыру
турында Карар кабулr ителгэн очракта,
федера_пь законда билгелэнгэн тэртиптэ
yзларена тапшырылмаган дэyлат вэкалатлэрен
гамэлгэ аIпыруда катнашaшар.)

органнарыныц Щирлекнец )цирле аhамияттаге
масьалаларена кертелмаган сорауJIарын хал итyга хоку]клары

8 мадда. Щирлек я(ирле yзидара

l

I

булекнец I2 пункmы:

u12) Щирлек

территориясендэ

яше\л{е

хуп(асыз хайваннарны тоту hэм карап тоту
буенча чарЕrпарны тормышка ашыру;)

булекнец 12 пункmьш rпубанdаzе реdакцuяdа

баян umарzа:

к12) Щирлек территория()ендэ яшэrrе хрt<асыз
хайваннар белэн эш ит,у буенча эшчэнлекне
гамэлгэ ашыру;D
(27.]2.2018 N 498-ФЗ Феi|ераль закон)

19 мадда. Территориаль и}цтимагый yзIdдара
3 булекне stца реdакцuяdа баян umарzа:

3 булек:

<3. Территориirль и}цтимагый узидарэ гамэлга

ашырыла торган территория чикJIэре, Щирлек
Советы тарафыннан, элеге территориядэ
яшэyче халык тэкъдиме буенча билгелэна.>

<3. Территоричrль и)tqтиN{агый узидарэ гамэлга

ашырыла торган территория чиклэре тиешле
территориядэ яшэyче дапык тэкъдиме буенча.
)(ирлек Советы тарафыннан билгелэнэ.>
(27. 1 2. 20 1 8 Ns5 5 б-ФЗ Феdералtь закон)

Тубанdаzе реdакцuяdаzе яryа 4.1 пункmьt белан mульtланdьlрырzа:

<4.1, Территориt}ль ижтимагый узидарэ территориЕuIь и}цтимагьй узидара уставын теркэгэн
вакыттан €uIып, тиешле }кирлекларнец, муниципаль районныц щирле yзиilарэ вакаJIэтле органы
булып санала. Территориаль и}tqтимагый yзидарэ уставын теркэy тэртибе муниципаль берэмлек
уставы haM (яки) муниципаJIь берэмлекнец вэкиллекле органы норматив хокукый актлары белэн
билгеланэ.>>
(27. t 2. 20

1

8 Np5

5

б-ФЗ Фе:dераль закон)

22 мадда. Ачык тыцлаулар

22

мадда.

алышулар

(29. I 2. 20 ] 7 Ns45

10 булек:

к10. Ачык тыцлауларны оештыру

hэм
yткэрy тэртибе )(ирлек Советы тарафыннан
расланган халык тыцлаулары турындагы
нигезлэмэ белэн билгелэна.>

2 булекнеt1 12 пункmы:

(12) Щирлек

территориясендэ яшаr{е
хущасыз хайваннарны тоту hэм карап тоту
буенча чараларны тормышка ашыру;))

l0

Ачык
5

булекне яryа

тыцлаулар,

фикер

-ФЗ Фес)ераль закон)
реdакцuяdа баян umарzэ:

(10. Олеге

маддэнец

3

елешендэ

кyрсателгэн проектлар hэм мэсьалэJIар буенча
ачык тыцлаулар оештыру hэм уткэру тэртибе
кЗеленая Роща авыл )кирлеге) муниципаль
берэмлеге Уставы hэм (яисэ) }{ирлек Советы
тарафыннан билгелэна hэм муниципаJIь
берэмлек хаJIкьпIа ачык тыцлаулар yткэрy
вакыты haM урыны турьп{да алдан хэбэр итyне,
муниципаль хокукый а](т проекты белэн yз
вакытында таньцпуны, .\{униципаль берэмлек
хаJIкыныц ачык: тыцJIауларда катнашуын
тээмин итrrе бапrка чарiUIарны, кабул ителгэн
карарларныц дэJIиллэнгэн нигезлэнешен дэ
хаJIыкка
нэтижэлэрен
тыцлауjIар
кертеп,
иьлан итyне (бастырып чыгаруны) кyздэ
тотарга тиеш.
(29. 1 2. 20 1 7 Ns45 5 -ФЗ ФеDераль закон)

2 булекнец 12 пункmьtн mубанdаее реdакцuяdа
баян umарzа:

(12) Щирлек

территориясенда яшэr{е
хужасыз хайванrlарны тоту hэм карап тоту
буенча чарЕrларны тормышка ашыру;)
(27, l 2. 20 ] S Ns498-ФЗ Феdераль закон)

3 булекне mубанOаzе эчmалекле яца абзац белан mульtланdьlрьlрzа:

кмуниципаль хокукый актларны, щирле yзидарэ органнары арасында тозела торган
килешyлэрне халыкка иьлан иту (бастырып чыгару) тэртибе Щирлек Уставы белан билгелэнэ
hэм федераль закон белэн чикланэ торган муниципаль хокукый irктлардан яки аерым
нигезлэмалэрдэн тыш, танышу момкинлеген таэмин итэрга тиеш.))
( ] S.04. 20 ] 8 Jtr83 -ФЗ Феdераль закон)

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БОГВЛМа МУНИЦИПАЛЬ РАЙОIIЫ
(ЗЕлЕнАя рощА Авыл щирлЕI,Е>
МУНИЦИПАЛЬ БЕРаМЛЕГЕ СОВI]ТЫ
III ЧАКЫРЫЛЫШ
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Зеленая Роща авылы

икасы
Богелма муниципаль районыныц
<<Зеленая Роща авыл }цирлеге)
муниципаль берамлегенде
ачык тыцлаулар оештыру haM yткарy
тартибе турында>> Нигезлама хакында
<<Татарста н Республ

<<Россия Федерациясендэ х(ирле yзидара оештыруныц гомуми
принциплары турында)) 2003 елныц б октябрендэге) J\Ъ131-ФЗ Федераль
законныц 28 маддэсе, Татарстан Республикасы I]огелмэ муницип€Lль
районыныц кЗеленая Роща авыл х(ирлеге) му]ницип€tль берэмлеге
Уставыныц 22 маддэсе нигезендэ hэм кЗеленая Роща авыЛ )цирлеге)
муницип€Lль берэмлегенда яшэrIелэрнец муницип€tпь хокукый актлар

проектлары турында фикер алышуда катнашу хокукларын тээмин итy
максатларында
Зеленая Роща авыл жирлеге Совет,ы

кАРАР кАБУЛ ИТТI]:
<ТатарстаН Республикасы Богелма мунl4ципаль районыныц
<<зеленая Роща авыл х{ирлеге) муниципаль берамлегс)ндэ ачык тыцлаулар
оештыру hэм ут,кэру тартибе турында> Нигезламэсен расларга (Кушымта 1).
2. <<Татарстан Республикасы Богелма мун]аципzlJIь районыныц
<зеленая Роща авыл х(ирлеге)) муниципuшь беlээмлегендэ ачык тыцлаулар
оештыру hэм yткэрy тэртибе турында)> ЗеrIеная Роща авыл п(ирлеге
Советыныц 201l елныц 1 декабрендоге XI сессиясене_ц Nl карары Yз кочен

1.

дип танырга.
3. олеге карарны щирлек территориясендэге магълyмат стендларында
хыIыкка иьлан итэргэ haM <<Интернет) челтарендэ - Богелмэ муницип€Lль
районыныц рэсми порт€Lлында урнаштырырга.
ьдэ тотуны \,з остемэ аJIам.
4. Олеге карарныц yтэлешен
юг€tлткан

Роща авыл жирле
муниципаль берамлеге баш

<<Зеленая

Д.М. Хикматов

Республикасы Богелмэ

ь районы Зеленая Роща
ге Советыныц 51
Nчl карарына
l9 ел

ниципАль

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

рАЙоныныц (ЗЕлЕндя рощд двыл щирлЕгЕ> муниципдль
БЕрэмлЕгЕнда Ачык тыцлдулдр оЕшты_ру haМ YткарY
тартиБЕ
1.

турындА

нигЕзлама

гомуми нигЕзламэлар

1.1. олеге Нигезлэмэ (Россия Федерациясендэ жирле

Yзидарэ
131октябрендэге
б
елныц
оештыруныц гомуми принциплары турында)) 2003
Фз Федераль закон, Татарстан Республикасы Богелмэ муницип€tль
муниципаJIь берамлеге Уставы
районыныц кзеленая Роща авыл щирлеге)
Татарстан Республикасы Богелмэ мун]4ципаJIь раЙоныныц
""..r."дr,
((Зеленая Роща авыЛ жирлеге)) муниципа-IIь берэпллеге т,ерриториясендэ ачык
оештыру haM yткэрy тэртибен билгели (алга таба - ачык

тыцлаулар
тыцлаулар).

L/uбE,Dt,
}цирJlсltr Советы,
авыJl щирлеге
rоща аЕtыл
Зеленая Роща
|.2. Халык алдында тыцлаулар Зелен,ая
берэмлек
Зеленая Роща авыл х(ирлеге Башлыгы тарафыцнан \{униципаль
турында
Уставы проекты, элеге Уставка Yзгэрешлэр hэм остэмэлэр KepTY
проекты hэм
муницип€шь норматив хокукый акт проекты, }кирлек бюджеты
соци€Lльаныц Yтэлеше турындагы хисап проекты, муниципаль берэмлекнец
yзгэртеп
икъти;адый yсеше стратегиясе проекты, муниципаль берэмлекне
турындагы масьалэлэр буенча фикер аJIышу очен \rткэрела,
кору
^инициатив торкем
1.3. Гражданнар тыцлауларны yткэрy инициативасын

сайлауларда актив саЙлау
аша гамолга ашыр8, Ул }кирле Yзидарэ органнарына
берэмлеге халпкы
хокукын а ия кзеленая Роща авыл )цирлеге) мyниципаль
арасыннан формалаша.

2.хАЛыкТыцЛАУЛАРыныцБилГЕЛанЕШЕ

2.|. халык алдында тыцлаулар халык, зеленая роща авыл

щирлеге
белэн yткарела,
советы, Зеленая Роща авыл щирлеге Башлыгы инициативасы
буенча
Зеленая Роща авыл жирлеге Советы яки хаJIык инициативасы
авыл жирлеге
yткэрела торган х€шык €шдында тыцлаулар Зеленая Роща
инициативасы
ёо"Ёru' ,upu6"r"Haц, э Зеленая Роща авыл х(ирJIеге Башлыгы
т,арафыннан билгелэнэ,
белэн Yткэрелr{есе - Зеленая Роща х(ирлеге Баш.пыгы
2.2. Хальтк тыцлауларына чыгарга тиеш :

Уставы
<Зеленая Роща авыл х(ирлеге) муницип€tJtь берамлеге
остэмэлэр KepTY
проекты, шулай уК элеге Уставка Yзгэрешлэр hэм
бары тик Уставта
муниципаль хокукый акты проекты, Уставка yзгэрешtлэр
аларны хэл итy
беркетелгэн ж"рп. эhэмияттэге мэсьэлэларне hclM_
Роiсия Федерациясе КонституцLIясена, федераль законнарга

1)

"r*-rrпэрен
ТУрыкИТерYМаксаТларыНДаГынакертелэторГаН:оЧракларДанТыШ;

2)

кЗеленая Роща авыл )цирлеге) муницип€Lль берэмлеге бюджеты

проекты haM аныц yтэлеше турында хисап;
3) <Зеленая Роща авыл х(ирлеге)) муниципал]j берэлилеген yзгэртеп кору
турында мэсьэл()лэр;
4) муницип€tль берамлекнец социаль-икътрIсадыЙ yсеше сТРаТеГИЯСе
проекты.
2.3. Ачык тыцлаулар yткэрy турындагы карар, зilконнарда hэм элеге
Нигезлэмэдэ кар€Lлган очраклардан тыш, элеге Уставка yзгэрешлэр hэм
остамэлэр KepTy турында муницип€tль норматив хокукый акт проекты,
rt(ирлек бюджеты проекты hэм аныц yталеше турында хисап проекты,
муниципа_lrь берэмлекнец соци€Lль-икътисадый усеше 0тратегиясе проекты,
муниципа_пь берэмлекне yзгэртеп кору турындагы мэсьэлэ, тиешле орган
яисе муниципаль берэмлекнец вазыйфаи заты тараr}ыннан муниципаль
берамлек Уставы проекты каралганчыга кадэр, 7 коннэlп дэ соцга калмыЙча,
кабул ителергэ тиеш.
2.4. Ачык тыцлаулар yткэрy турындагы карар, гавами тыцлауларга
чыгарыла торган масьэлэлэрне кYрсэтеп, мунI4ципалtь берэмлеК Уставы
проектын, шулай ук алеге Уставка yзгэрешлэр hэм остэмалэр KepTy турында
муницип€lль норматив хокукый акт проектын, х{ирлек бюДжеты ПРОеКТЫН
hэм аныц yтэлеше турында хисап, муниципirль бс:рэмлекнец социiL[ьикътисадый усеше стратегияQе проектын, муницип€Lпь берэмлекне Yзгэртеп
кору турында масьэлелэр буенча гавами тыцлt}улар уздыру урынын haM
вакытын кyрсэтеп, законнарда haM элеге Нигезлэмэдэ I(аршIган очраклардан
тыш, 5 коннэн да соцга калмыйча бастырылып чыгарыльIРГа тиеш.
2.5. Устав проекты, Уставка Yзгэрешлэр hэм естэ]иэлер KepTY турында
муниципulль хокукый акт проекты, €rларны карау конена кадэр 30 коннэн дэ
соцга калмыйча, Зеленая Роща авыл х{ирJIеге (]оветы тарафыннан
билгелэнгэн алеге Устав проекты буенча тэкъдиNIнорне исэпкэ алу тортибен,
кYрсэтелгэн муниципuLль хокукый акт проекты буенча тэкъдимнэрне исэпкэ
алу тэртибен, шулай ук аныц фикер €rлышуында гра)кданнарныц катнашу
тэртибен рэсми иьлан итаргэ тиеш (2 Кушымта).
2.6. Зеленая Роща авыл х(ирлеге Советыныц х€шы]к €Lлдында тыцлаулар
билгелэу турындагы карарында кyрсетелэ
1) ачык тыцлаулар темасы;
2) халык тыцлаулары YткэрY датасы, вакыты, урынь,I;
3) халык тыцлаулары yткэру буенча махсус тозелгэн комиссия яки эш
:

торкеме составы.
3.

Ачык тыцлАулАрны оЕштыру тартиБЕ

3.1. Халык тыцлауларын эзерлэy hэм yткэрy <зеленая Роща авыл

(алга
жирлеге) мунициПаль берэМлеге жирле Yзидарэ органнilры тарафыннан
таба - хztлык тыцлауларын оештыручы) гамалгэ ашыры.гIа.
з.2. Халык тыцлауларын эзерлаY haM YткэрY процессында х€Lпык
тыцлауларын оештыручы тээмин ита:
- х€шык тыцлауларында катнашучыларныц бiашлангыч составын
билгели;

- чыгышлар эзерлэргэ кирак булган мэсьэлэлар исе]илеген билгели;

_ ачык тыцлауларга чыгарылган мэсьэлэлэр буеrrча докладЧылаРнЫЦ
башлангыч составын билгели;
- ачык тыцлаулар yткэрy регламентын билгели;
- х€шык €lJIдында тыцлаупар очен чыгарылган мунlIципаль хокукый акт
проекты буенча искэрмэлэр hэм тэкъдимнор х(ыюны гамалгэ ашыра;
_ х€lлык тыцлаулары нэтих(элэре буенча кирэкле бrэлешмэ материаллар,
йомгаклау документлары проектларын эзерли;
- ачык тыцлаулар беркетмэсен €Lлып баруны тээмин итэ;
- х€шык тыцлаулары нэтих(элэре буенча тэкъдимнэр эзерлэyне оештыра;
- х€Lпык тыцлаулары нэтих(элэре буенча бэялэмоне хапыкка щиткерyне
тээмин итэ.
3.3. кЗеленая Роща авыл х(ирлеге) муниципiшь беlrэмлеге х€Lлкы х€tлык
€Lлдында тыцлаулар YTKapY турындагы карар иьлан ителгOн коннэн €LПЫП,
аларны yTkapy коненэ кадэр, Зеленая Роща авыл щирлеге башлыгына хaLпык
тыцлауларына чыгарыла торган мэсьэлэ буенча яз.ма ТэКЪДИМНЭР hЭМ
искармэлэр, шул исэптэн муницип€Lль хокукый актнын, ачык тыцлауларына
чыгарыла торган тозэтмэлар hэм башка тэкъдIIмнар щибэрергэ хокУКЛЫ.
зеленая Роща авыл х(ирлеге Башлыгы кIlлгэн такъдимнэрне hэм

искэрмэлэрне гомумилэштерYне оештыра. Курсэтелt,эн тэкъдимнар haM
искармэлэр халык тыцлауларында катнашучыларныц маьлyматларына
щиткереJIэ.
4.

ХАЛЫК ТЫЦЛАУЛАРЫНДА КАТНАШУЧЫЛАР

4.1. Х(амэгать тыцлауларында катнашырга чакырыла аJIа:

- депутатлар;
- доYлат хакимияте органнары haM х(ирле Yзи,царэ органнары вэкиллэре;

- эшчэнлеклэре фикер €шышына торган тема белэн бэйле булган оешма,
предприятие, учреждение щитэкчеларе яки вакилJIэре;
- экспертлар;
- сэяси партиялэрнец тебэк hэм жирле бу-пеклэре, их(тимагый

берлэшмалэр вэкилларе ;
- массакyлэм мэьлyмат чаралары;
- <Зеленая Роща авыл х(ирлеге)) муницип.Lль берэмлеге территориясендэ
яшэу{е гражданнар.
4.2. Хальlк тыцлауларында Yз тэкъдимнэрен дэлиллаy очен чыгыш ясау
хокукы белэн, х€UIык тыцлауларын оештыручыга, €Iчык тыцлаулар YткэрY
коненэ кадэр 3 кеннэн да соцга калмыйча, язма гаризаJIар биргэн гражданнар
катнаша.
5.

Ачык тыцлАулАр YTKaPY таI,тиБЕ

5.1. Ачык тыцлаулар утырышлар формасында yткэрелэ,
5.2. дчык тыцлауларда рэислек итr{е щирлек Башлыгы булырга момкин,

5.3. дчык тыцлаулар раислек итr{енец кереш сYзе белэн ачыла, ул
катнашучыларга ачык тыцлаулар темасы, ачык тыцлаулар Yткэрy тэртибе
турында хэбэр итэ.
5.4. Рэислек итYче ачык тыцлаулар €Lлып бара haM кон тэртибендэге
мэсьэлалар буенча фикер алышу тэртибен кyзата"

5.5. РэислеК итYче чираТ тэртибендэ топ lIокладчыга

докладчыга), шулай ук чыгыш ясарга телэк

(остэмэ
белдцергэн башка ачык

тыцлауларда катнашучыларга чыгыш ясау очен суз бирэ,.

5.6. Чыгышныц вакыты, чыгыш ясаучылар саныннан haM

хаJIык
тыцлаулары YткэРY очеН билгелонгэн вакытлар,цан чьлгып, раислек ит\лIе
тарафыннан билгелэна.
рэислек итr{е чыгыш ясаучылар санына карап, хilлык тыцлауларында

катнашучыларныц чыгыш вакытын чиклэрга хокуклы.
5.7. Раислек ит!че ачык тыцлауларда танэфес игъла]] итэргэ хокуклы.
5.8. дчыК тыцлаулаРда катнашучыныц чыгыftlы тэмамланганнан соц яки
чыгыш яаау очен бирелгэн вакыт узгач' рэислек итyче ачык тыцлауларныц
башка катнашучыларына чыгыш ясаучыныц поз]ициясе haM (яки)
аргументлары буенча тогэллэштерrIе сораулар б"рy hэм сорауларга
жаваплар очен остэма вакыт б"рy момкинлеге бирэ.
5.9. Сораулар язмача да, телдэн дэ бирелергэ ,момкин,
5.10. дчыК тыцлауларда катнашучыларныц чыгышлары тэмамлангач,
эйтелгэн
рэислек итlче, кирэк булганда, х€UIык тыцлауJlары барышында
тэкъдимнэрне ачыкJIау очен комиссия яки эшче тор]кем аьз€шарына сYз
бирерга момкин.

5.11. дчык тыцлаулар Yткэргэндэ тэртип сакла:/ ачык тыцлауларда

катнашу очен ма>цбури шарт булып тора.

5.|2. Халык тыцлауларында катнашучылар хаJIык

тыцлауларыныц
барышына тыкшынырга, €rларны озэргэ hэм аларны y:гкэрyгэ комачауларга
хокуклы тyгел. Ха-гtык тыцлауларында катнашучыл&р, тарафыннан yткэрy
тэртибен бозу очрагында, эшче торкем рэисе ачык тыцлаулар yткэрy

урыныннан китYне тЕLлап итэргэ хокуклы.
б.

хАлык тыцлдулдры натищаларЕн ]расмилаштЕрY

6.1. дчык тыцлаулар вакытында беркетмэ €lJIып барыла. Ачык тыцлаулар
беркетмэсендэ ачык тыцлаулар yткарyнец датасы hэм урыны, ачык

тыцлауларда катнашучылар саны, Рэиснец, Секретаре]нец hэм комиссиянец
башка .*r-uр"rп"rц фамилиялэре, докладчыныц (ес:тэмэ докладчы) haM
башка ачык тыцлауларда катнашучыларныц исемнэре, докладыныц кыскача
эчтэлеге яки чыгышыныц кыскача эчтэлеге, башка шартлары чагылдырыла,
дчык тыцлауларда катнашучыларныц барлык кисэтyл,эре hэм тэкъдимнэре
секретариатка
формада бирелэ hэм ачык тыЕ,лаулар беркетмэсенэ
теркэJIэ.
-

"r*u

йомгаклау протоколында тубэндаге нигезлемалер булырга тиеш:
1) керган тэкъдимнэрнец гомуми саны;
3) u"rr* тыцлауларга чыгарылган, эмма &Л&рrрп кабул ителмаган

мэсьалэлэр;
4) халык тыцлауларында кабул ителгэн мэсьолалар,
6.2. дчык тыцлаулар беркетмасе рэислек ]4тYче тарафыннан имза,пана
hэм аныц uar.-arrrap" барлык вакыт девамында я(ирлек Советы
саклауга
матери€шларында саклана, э бу вакыт узгач муниципаJIь архивка
Муниципаль архивта ачык тыцлаулар п4атеричLлларын саклау

тапшырыла.

вакыты Зеленая Роща авыл }(ирлеге Советы тарiафыннан билгелэнэ hэм Ул
дyрт елдан да ким була шtмый.
6.3. Халык тыцлаупарыныц нэтижалэре ачык ты]:{лаулар yткэргэннэн
соц, 5 коннэн дэ соцга калмыйча, игълан ителергэ тиеш.
6.4. Муницип€Lпь берэмлек Уставы проекты, элеге Уставка yзгэрешлэр
hoM остэмэлэр кертy турында муниципаль норматив хокукый акт проектын,
авыл х{ирлеге бюджеты проектын hэм аныц yтэлеше турында хисап
проектын, муниципаlrь берэмлекнец соци€Lпь-икътисадый yсеше стратегиясе
проектын, муниципЕLпь берэмлекне yзгартеп кору турындагы мэсьэлалэрне
караучы Зеленая Роща авыл )цирлеге Советы сессиясендэ комиссия яки эшче
торкем рэисе депутатларга комиссия эше турында, yткэрелгэн гавами
тыцлаулар нэтих(элэре турында доклад бирэ hэм йоtигаклау беркетмэсен
тэкъдим итэ.

ХАЛЫК АЛДЫНДА ТЫЦЛАУЛАР ВАКЫТЫНДА МУНИЦИПАЛЬ
грАждАннАрныц
дктлАр проЕктлАрынА
хокукый
ТЭКЪДИМНаРЕН ИСаПКа АЛУ ТОРТИБЕ hаМ кЗЕЛЕНАЯ РОIЦА
АВЫЛ )ЦИРЛЕГЕ) МУНИЦИПАЛЬ БЕРаМЛЕГЕ
ГРАЖДАННАРЫНЫЦ ФИКЕР АЛЫШУДА КАТНАШУЫ

1. кЗеленая Роща авыл )цирлеге)) мунIIципаль

берамлеге
гражданНарыныЦ муницип€Lль хокукый актлар .проектлары буенча
тэкъдимнэре Зеленая Роща авыл х(ирлеге Советына тубандэге адрес буенча
кертелэ: 42з2о4, Татарстан Республикасы, Боге.lrма районы, Зеленая Роща
авылы, Совет урамы, 2за йорты, язма рэвештэ к).шымта итеп бирела торган
yрнэктэге тозатмалар таблицасы формасында:
N9

Пункm,

Карар

Тезаm-

Тозаmлtалilрне

Тозаmлlа aBmopbt

п/п

поdпункm

проекmы
mесmы

малар

uсапка алып,

(Ф,И,О., adpec,

mексmьl

проекm mексmы

эш, уку ypbtHbt)

Такъдимнор муницип€lJIь хокукый актлар проектларын халыкка иьлан
иткэннэн соц (бастырып чыгару) яки <Интернет) че.LIтеренда - <<Богелма
муницип€tль районьu муницип€tль берамлег,енец ресми портЕLлында
bugulma.tatar.ru haM ктатарстан Республикасыныц хокуlкый маьлyмат рэсми
портаJIы>) интернет-ресурсында урнаштырганнан соц, бер ай девамында эш
коннэренда 8.00-1 7.00 сагатьлэрдэ кабул ителэ.
2. Чыгыш ясау хокукы белэн ачык тыцлауларда ка,гнашу очеН гаризалаР
чыгыш ясаучьшарга шэхсэн тубэндэге адрес буенча бирелэ: 423204,
татарстан Республикасы, Богелмэ районы, Зеленая Роща авылы, Совет
урамы, 23а йорты.
Гаризалар ачык тыцлаулар Yткарyга кадэр 5 коннэн дэ соцга калмыйча,
эш коннэрендэ 8.00 - 17.00 сэгатьлэрдэ кабул ителэ,
яисэ
3. Гражданнарныц тэкъдимнэре карау очен махсус тозедген комиссиягэ
муниципаль хокукый актлар проектларына кергэII такъд(имнэрне исагlка €шу,
,тапшырыла.
гомумилэштерy haM карау буенча эшче торкемгэ

