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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы җирле үзидарә
органнарының коллегиаль органнары утырышларында гражданнарның
катнашуын тәэмин итү Тәртибен раслау турында

Балтач муниципаль районы прокуратурасының 2009 елның 9 августындагы
02-08-03-19 номерлы «Федераль законнарны бозуларны бетерү турында»
күрсәтмәсе һәм 2009 елның 9 февралендәге 8-ФЗ номерлы «Дәүләт органнары
һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турындагы мәгълүматка үтемлелекне
тәэмин итү турында» Федераль закон нигезендә Балтач муниципаль районы
башлыгы карар бирә:
1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы җирле үзидарәнең
коллегиаль органнары утырышларынд агражданнарның катнашуын тәэмин итү
Тәртибен кушымта нигезендә расларга.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының
рәсми сайтында һәм Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Балтач муниципаль район
башлыгы урынбасарына йөкләргә.

Балтач муниципаль районы
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Балтач муниципаль
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Татарстан республикасы Балтач муниципаль районы җирле
үзидарәнең коллегиаль органнары утырышларында гражданнарның
катнашуын тәэмин итү
ТӘРТИБЕ
1. Балтач муниципаль районы җирле үзидарә органнарының коллегиаль
утырышларында гражданнарның катнашуын тәэмин итү тәртибе (алга таба Тәртип) 2003 нче елның 6 нчы октябрендә кабул ителгән 131-ФЗ номерлы
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында», 2009 нчы елның 9 нчы февралендәкабул ителгән 8-ФЗ номерлы
«Дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турындагы
мәгълүматка үтемлелекне тәэмин итү турында» федераль законнар һәм Балтач
муниципаль районы Уставы нигезендә эшләнгән.
Тәртип гражданнарга (физик затларга), шул исәптән оешма (юридик
затларга), җәмәгать берләшмәләре, дәүләт органнары һәм җирле үзидарә
органнары вәкилләренә, (алга таба - кызыксынган затлар)Балтач муниципаль
районы җирле үзидарә органнарының коллегиаль утырышларына (алга таба утырышларга) рөхсәт ителгәндә гамәлләрнең эзлеклелеген, шулай ук
кызыксынган затларның утырышларда катнашу шартларын һәм кызыксынган
затларга утырышлар турында мәгълүмат бирү буенча гомуми нигезләмәләрне
билгели.
Тәртип Балтач муниципаль районы җирле үзидарә органнары (алга таба җирле үзидарә органнары) эшчәнлеге турындагы мәгълүматның ачыклыгын
һәм һәркем өчен уңайлы булуын тәэмин итү максатларында эшләнгән.
2. Тәртинең үтәлеше түбәндәгеләргә кагылмый:
2.1. Аккредитация тәртипләре «Массакүләм мәгълүмат чаралары турында»
дип аталган Россия Федерациясе Законы нигезендә билгеләнә торган
массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә;
2.2. Җирле үзидарәнең коллегиаль органы составына кертелгән затларга
(алга таба-коллегиаль орган);
2.3. Коллегиаль орган инициативасы буенча утырышка чакырылган
затларга;
2.4. Утырышта Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы хокукый
актлары, Балтач муниципаль районының муниципаль хокукый актлары (алга
таба - муниципаль хокукый актлар) нигезендә коллегиаль орган утырышында
катнашырга хокуклы дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары вәкилләренә.
3. Җирле үзидарә органнары, Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар таләпләре
нигезендә ябык режимда уздырыла торган утырышлардан тыш, утырышларда
кызыксынган затларның булу мөмкинлеген тәэмин итәләр.

Ябык режимда үткәрелә торган утырышлар турында мәгълүмат бирү
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы хокукый актлары, муниципаль
хокукый актлар таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылмый.
4. Кызыксынган затлар саны, алар катнаша алган утырыш үткәреләсе
бинаның техник үзенчәлекләреннән чыгып билгеләнә.
Утырышта катнашырга мөмкин булган кызыксынган затлар санын
билгеләгәндә утырыш үтәсе бинада түбәндәгеләрнең кирәклеге исәпкә алына:
- Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы хокукый актлары,
муниципаль хокукый актлар нигезендә коллегиаль орган утырышында
катнашырга хокуклы булган Татарстан Республикасы Балтач район Советы
депутатлары, дәүләт органнарының һәм җирле үзидарә органнарының башка
вәкилләре өчен буш урыннар белән тәэмин итү;
- коллегиаль орган составына кертелгән затлар, утырышка чакырылган
затлар һәм коллегиаль органнар төзелә торган җирле үзидарә органнары
вәкилләре өчен урыннар резервлау.
5.
Утырышлар
турында
мәгълүмат
«Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә (алга таба - район сайты) Татарстан
Республикасы Балтач муниципаль районының рәсми сайты аша, утырышлар
турында мәгълүмат урнаштыру юлы белән башкарыла.
Утырышлар турында мәгълүмати хәбәрләр утырышлар турында
мәгълүматны тәэмин итүче җирле үзидарә органнары тарафыннан әлеге пункт
нигезендә утырыш үткәреләсе көнгә кадәр бер эш көненнән дә соңга калмыйча
урнаштырыла.
6. Утырыш турында мәгълүмати хәбәрдә түбәндәгеләр күрсәтелгән
булырга тиеш:
6.1. Коллегиаль орган исеме;
6.2. Утырышны үткәрү датасы, вакыты һәм адресы;
6.3. Утырышта катнашу турында гаризалар кабул итүнең адресы һәм
вакыты турында белешмәләр;
6.4. Утырышта катнашу турында гаризалар җибәрү өчен җирле үзидарә
органының электрон почтасы адресы;
6.5. Утырыш турында белешмә мәгълүмат алу һәм кызыксынган затларның
утырышта булуын тәэмин итү тәртибе буенча элемтә өчен телефон;
6.6. Утырышта катнашу турында гаризаны карау өчен җаваплы вазыйфаи
затның исеме, фамилиясе, отчествосы (соңгысы - булган очракта).
7. Уздырылуы турында мәгълүмати хәбәр урнаштырылган утырыш
күчерелгән очракта (датасын, вакытын, адресын үзгәрткәндә, шулай ук
билгесез вакытка күчерелгәндә) яисә гамәлдән чыгарганда, күчерү турында
хәбәр район органнары тарафыннан тиешле карар кабул ителгәннән соң бер эш
көне эчендә, әмма утырыш башланырга ике сәгатьтән дә соңга калмыйча
урнаштырыла.
8. Утырышта катнашу турындагы гаризаларны карау өчен җаваплы
вазыйфаи зат, утырышта рәислек итүче булып тора.
9. Кызыксынган затларга утырышта катнашу турындагы гаризаны
утырышка кадәр ике эш көненнән дә соңга калмыйча гаризаны карау өчен

җаваплы кеше исеменә бирелгән (кергән) гаризалар нигезендә утырышларда
катнашырга рөхсәт ителә.
10. Утырышта катнашу турындагы гаризада булырга тиеш:
10.1. Кызыксынган затның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (соңгыбулган очракта), туган көне (көне, ае, елы);
10.2. Утырышта катнашу турындагы гаризаны карау нәтиҗәләре хакында
кабул ителгән карарны хәбәр итәргә элемтә өчен телефон һәм электрон почта
адресы (соңгысы - булган очракта);
10.3. Коллегиаль орган исеме, катнашу турындагы гаризада күрсәтелгән
утырышны уздыру датасы, вакыты һәм адресы;
10.4. Утырышта оешма (юридик зат), иҗтимагый берләшмә, дәүләт
органы, җирле үзидарә органы вәкиленең катнашуы турында гариза
тапшырылса (җибәрелсә), оешма (юридик зат), җәмәгать берләшмәсе, дәүләт
органы, җирле үзидарә органы вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ
турында белешмәләр һәм Вазыйфасының атамасы;
10.5. Әгәр утырышта катнашу турында гариза кызыксынган затның
вәкаләтле вәкиле тарафыннан бирелгән булса (җибәрелсә), кызыксынган
затның вәкаләтле вәкиленең фамилиясе, исеме, отчествосы (соңгысы - булган
очракта);
10.6. Әгәр утырышта катнашу турында гариза утырышта катнашу турында
гаризалар кабул итү барышында кәгазьдә генә тапшырыла икән, кызыксынган
затның яисә аның вәкаләтле вәкиленең шәхси имзасы.
11. Утырышта катнашу турында гариза кызыксынган зат, аның вәкаләтле
вәкиле, оешмасы (юридик зат), иҗтимагый берләшмәсе, дәүләт органы, җирле
үзидарә органы тарафыннан тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин.
12. Утырышта катнашу турында гариза утырыш турында мәгълүмат
хәбәрендә күрсәтелгән адрес буенча тапшырылырга яисә электрон почтага
җибәрелергә мөмкин.
Утырышта катнашу турында гаризаларны кабул итү (алу) утырышта
мәгълүмат хәбәрендә күрсәтелгән вакытта коллегиаль орган секретаре, ә ул
вакытлыча булмаган очракта (отпуск, командировка, авыру) - коллегиаль орган
секретаре вазыйфаларын башкаручы зат башкара.
Утырышта әлеге пунктның икенче абзацында күрсәтелгән зат тарафыннан
гаризалар кабул итү (алу) барышында утырышта катнашу турында гариза кабул
итү (алу) датасы һәм вакыты турында мәгълүматны, шулай ук утырышта
катнашу турында гаризаны кабул итүче затның фамилиясен, исемен,
отчествосын (соңгысы булган очракта) һәм имзасынүз эченә алган билге куела.
13. Утырышта катнашу турындагы гаризаларны кабул итү (керү) чираты
тәртибендә утырышта катнашу турындагы гаризаларныкарау өчен җаваплы
кешеләр тарафыннангаризалар кабул ителгән (кергән) вакыттан ике эш көне
эчендә карала.
14. Утырышта катнашу турында гаризаның түбәндәгеләре каралырга тиеш
түгел:
14.1. Нигезләмәнең 10 нчы пунктында каралган таләпләргә туры килми;
14.2. Укылуга бирелмиләр;

14.3. Экстремистлык юнәлешенә ия;
14.4. Аларда нецензур булмаган яки мыскыл итү чагылышлары бар;
14.5. Тәртипнең 9 нчы пунктында күрсәтелгән вакыт үткәннән соң
кертелгән;
14.6. Вазыйфаи затларның (муниципаль хезмәткәрләрнең), шулай ук
аларның гаилә әгъзаларының тормышына, сәламәтлегенә һәм милкенә
куркыныч тудырса.
15. Утырышта катнашу турында гаризаны карау нәтиҗәләре буенча кабул
ителгән карар турында кызыксынган затка электрон почта аша, ә утырышта
катнашу турында гаризада аның адресы булмаса яисә утырышта катнашу
турында хәбәр итү өчен техник мөмкинлек булмаганда, утырышта катнашу
турында гаризада күрсәтелгән телефон буенча хәбәр ителә.
Утырышта катнашу турындагы гаризаны карау нәтиҗәләре буенча кабул
ителгән карар кабул ителгән көннән соң бер эш көне эчендә, утырыш
башланганчы биш сәгатьтән дә соңга калмыйча, коллегиаль орган секретаре
тарафыннан, ә ул вакытлыча булмаган очракта (ял, командировка, авыру) коллегиаль орган секретаре Вазыйфаларын башкаручы зат тарафыннан гамәлгә
ашырыла.
16. Утырышта катнашу турында гаризаны карау нәтиҗәләре буенча
утырышка кертүдән баш тарту турында карар түбәндәге очракларда кабул
ителә:
16.1. Утырышта катнашу турында гариза 18 яшькә җитмәгән кызыксынган
зат тарафыннан бирелгән;
16.2. Утырышта катнашу турындагы гаризаны караган вакытта, утырышта
катнашуга рөхсәт бирелгән утырышта катнашу турындагы гаризаларның
гомуми саны Тәртипнең 4 нче пункты нигезендә билгеләнә торган утырышта
катнашырга мөмкин булган кызыксынган затларның максималь саныннан
артып киткән;
16.3. Тәртипнең 4 нче пунктында күрсәтелгән урыннарны резервлау һәм
буш урыннар белән тәэмин итү процедураларын үтәгәннән соң, утырыш
үткәрелә торган бинаның техник үзенчәлекләре кызыксынган затларны
урнаштырырга мөмкинлек бирми;
16.4. Россия Федерациясе законнары нигезендә закон белән саклана торган
серне тәшкил итүче яки бүтән конфиденциаль мәгълүматка керүче
белешмәләрнең конфиденциальлеген саклауны тәэмин итү зарурлыгына бәйле
рәвештә.
17. Утырышта катнашу турындагы гаризаны караган соң утырышта
катнашуга рөхсәт бирелгән утырышта катнашу турындагы гаризаларны биргән
(җибәргән) затларга утырыш күчерелгән (датасы, вакыты, үткәрү адресы
үзгәргән, шулай ук билгесез вакытка күчерелгән) очракта яисә утырыш
гамәлдән чыккан вакыттаколлегиаль орган секретаре тарафыннан, ә ул
вакытлыча булмаганда (ял, командировка, авыру) - коллегиаль орган секретаре
Вазыйфаларын башкаручы зат тарафыннан, утырышны күчерү яисә гамәлдән
чыгару турында карар кабул ителгәннән соң бер эш көне эчендә, әмма утырыш
башланырга ике сәгатьтән дә соңга калмыйча коллегиаль орган секретаре
Вазыйфаларын башкаручы хәбәр итә.

18. Гаризаларны карау нәтиҗәләре буенча утырышка керергә рөхсәт алган
кызыксынган затларга, утырышта катнашучыларны теркәүне гамәлгә ашыручы
затка шәхесләрен раслаучы документлар күрсәтелгәннән соңутырышкакерергә
рөхсәт ителә.
Утырышта катнашучыларны теркәүне гамәлгә ашыручы зат, утырышта
катнашу турында гаризада күрсәтелгән мәгълүматларның һәм кызыксынган
затның шәхесен таныклаучы күрсәтелгән документ белешмәләренең туры
килүен тикшерә. Мәгълүматларның тиешле дәрәҗәдә туры килмәве ачыкланган
очракта, кызыксынган затка утырышка керү рөхсәтебирелми.
19. Утырышларга кертелгән кызыксынган затлар мәсьәләләр буенча фикер
алышуда һәм карарлар кабул итүдә катнашмый, утырыш барышына
комачауламый.
20. Утырышларга кертелгән кызыксынган затлар утырыш барышында
катнашырг ахокуклы түгел, утырыш үткәрелә торган бина тәртибен сакларга,
рәислек итүченең законлы күрсәтмәләренә буйсынырга тиеш.
Утырышта рәислек итүчедән утырыш барышына комачаулаучы гамәлләр
кылганы өчен искәрмә алган кызыксынган зат, кабат искәрткән очракта,
утырыш үткәрелә торган бинадан чыгарыла.

