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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Кибәч авыл җирлегендә
халык алдында тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәгә
үзгәрешләр кертү хакында
«Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына үзгәрешләр кертү турында»
2017 елның 29 декабрендәге 4455-ФЗ номерлы Федераль закон, 2019 елның 2
августындагы 283-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына
һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында»
Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендә, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Кибәч авыл
җирлеге Уставының 23 статьясы белән Татарстан Республикасы Питрәч
муниципаль районы Кибәч авыл җирлеге Советы карар кабул итте:
1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Кибәч авыл җирлеге
Советының 2017 елның 21 августындагы 71 номерлы карары белән расланган
(Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Кибәч авыл җирлеге
Советының 2017 елның 12 декабрендәге 85 номерлы, 2018 елның 25 маендагы 98
номерлы карарлары белән расланган үзгәрешләре белән) Кибәч авыл җирлегендә
халык алдында тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмәгә
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Кибәч авыл
җирлегендә халык алдында тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы
Нигезләмәнең исеме «гавами тыңлаулар» сүзләреннән соң «, иҗтимагый фикер
алышулар» сүзләрен өстәргә;
1.2. 1.2. пунктында «Район халкы» сүзләрен «Җирлек халкы» сүзләренә
алмаштырырга;
1.3. Пунктлар исеме һәм текстында 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 1 өлеш, 2 өлешнең
2.1 пунктлары исеме һәм текстында, 3.1, 3.4, 3.7 өлешләрдәге пунктлар исеме һәм
текстында, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 пунктлары исемендә һәм текстында, 4 өлешнең исеме
һәм текстында, пунктларның исеме һәм текстында 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 5
өлешләр, исеме һәм тексты 6.1, 6.2,6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 , 6.10 өлешендә 6, исеме
һәм текстында пунктлары 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 пунктларның
исеме һәм текстында, 9.1, 9.2, 9.3 пунктларның исеме һәм текстында, 9.4 өлешнең 9
өлешендә «гавами тыңлаулар» сүзләрен тиешле килешләрдә «иҗтимагый фикер
алышулар яки гавами тыңлаулар» сүзләренә алмаштырырга;

1.4. 2.2. пункт текстында 2 өлешнең 3.6 пункты текстында, 5.3 өлешнең 5
пункты текстында, 6.2, 6.3, 6.5 пункт текстында һәм 7.3 өлешнең 7.3 пунктында
«тыңлаулар» сүзләрен «иҗтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар»
сүзләренә алмаштырырга;
1.5. 5.5. пунктын өстәргә 5 абзацта түбәндәге эчтәлекле:
«Генераль планнар проектлары, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре
проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территорияләрне межалау
проектлары, территорияләрне төзекләндерү кагыйдәләре проектлары, күрсәтелгән
документларның берсенә үзгәрешләр кертүне күздә тоткан проектлар буенча
җәмәгать фикер алышуларында һәм ачык тыңлауларында катнашучылар булып,
әлеге территория чикләрендә булган һәм (яки) аларда урнашкан капиталь төзелеш
объектлары территорияләрендә даими яшәүче гражданнар тора, шулай ук әлеге
капиталь төзелеш объектларының бер өлеше булган биналарга хокуклы
булучылар.»;
1.6. 8.2. һәм 8.3. пунктларының 8 өлешләрен түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«8.2. Җирлек уставы проекты, Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү
турындагы муниципаль хокукый акт проекты, җирлек уставын кабул итү турындагы
мәсьәләне карау көненә кадәр 30 көннән дә соңга калмыйча, җирлек Уставына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында җирлек Советында билгеләнгән
тәкъдимнәрне исәпкә алу тәртибен бер үк вакытта бастырып чыгару (халыкка
игълан итү) белән, шулай ук гражданнарның аның турында фикер алышуларда
катнашу тәртибе рәсми басылып чыгарга тиеш. Тәкъдимнәрне исәпкә алу тәртибен
рәсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү), шулай ук җирлек Уставына әлеге
Уставны әлеге норматив хокукый актларга туры китерү максатларында Россия
Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы
законнары нигезләмәләрен төгәл кабатлау рәвешендәге үзгәрешләр кертелгән
очракта, гражданнарның аның фикер алышуында катнашу тәртибен рәсми бастырып
чыгару (халыкка игълан итү) таләп ителми.
8.3. Җирлек уставы проекты, Уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү
турындагы муниципаль хокукый акт проекты буенча, аларны җирлек Советы
утырышында карау алдыннан авыл җирлеге Уставы проектын рәсми бастырып
чыгарганнан соң 15 көннән дә соңга калмыйча халык алдында тыңлаулар яисә
җәмәгатьчелек фикер алышулары үткәрелә. моннан тыш, Уставка үзгәрешләр бары
тик уставта беркетелгән җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне һәм аларны хәл итү
вәкаләтләрен Россия Федерациясе Конституциясенә, Татарстан Республикасы
Конституциясенә яки законнарына туры китерү максатларында кертелә.»;
1.7. 10 өлешендә « Районның генераль планы проекты, аңа үзгәрешләр кертү
турында карар проекты буенча ачык тыңлаулар яки иҗтимагый фикер алышулар
үткәрү үзенчәлекләре»:
- исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
- «Җирлекнең генераль планы проекты, аңа үзгәрешләр кертү турында карар
проекты буенча гавами тыңлаулар яки иҗтимагый фикер алышулар үткәрү
үзенчәлекләре.»;
- 10.5. пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Җирлек халкына аларны үткәрү турында бәяләмә басылып чыккан көнгә
кадәр яисә гавами тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә бастырылган көнгә кадәр
аларны үткәрү турында хәбәр иткән мизгелдән башлап җәмәгать фикер алышулары
яки гавами тыңлаулар үткәрү вакыты бер айдан ким һәм өч айдан артык була
алмый»;
- 10.6. пунктның 1 пунктчасында «район Советы» сүзләрен «Җирлек Советы»
сүзләренә алмаштырырга»;
1.8. 11 өлешендә «Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре
проекты һәм аларга үзгәрешләр кертү турында карар проекты буенча гавами
тыңлаулар яисә иҗтимагый фикер алышулар уздыру үзенчәлекләре»:
- исемендә «фикерләр» сүзен «фикер алышулар» сүзенә алмаштырырга;
- 11.3 пунктның 1 һәм 2 абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты буенча
гавами тыңлауларның яисә иҗтимагый фикер алышуларның дәвамлылыгы мондый
проект басылып чыккан көннән алып бер һәм өч айдан да ким булмаган күләмдә
тәшкил итә. Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү
турында муниципаль хокукый акт проекты буенча гавами тыңлауларның
дәвамлылыгы муниципаль хокукый акт проекты басылып чыккан көннән бер айдан
да ким булмаган вакыт эчендә тәшкил итә.»;
1.9. 12 өлештә:
- исемендә «фикерләр» сүзен «фикер алышулар» сүзенә алмаштырырга;
- 12.2. пунктындагы «кимендә ике һәм дүрт айдан артык булырга тиеш түгел»
сүзләрен «кимендә бер һәм өч айдан артык булырга тиеш түгел» дигән сүзләргә
алмаштырырга;
1.10. 13 өлешендә әйтү «фикер» сүзен «фикер алышу» сүзенә алмаштырырга;
1.11. 14 өлеш исемендә «фикер» сүзен «фикер алышу» сүзенә алмаштырырга;
1.12. 1 нче кушымтада исем һәм текстта, 2 нче кушымтада текстта, 3 нче
кушымтада исеме һәм текстында «гавами тыңлаулар» сүзләрен тиешле килешләрдә
«иҗтимагый фикер алышулар» сүзләренә алмаштырырга.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат
порталында (www.pravo.tatarstan.ru), Питрәч муниципаль районының рәсми
сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан (халыкка игълан ителгән) көненнән үз
көченә керә.

