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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл җирлегендҽ
халык алдында тыңлауларны, җҽмҽгать фикер алышуларын оештыру һҽм ҥткҽрҥ
тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия
Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы, Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш
авыл җирлеге Уставы нигезендҽ,
Югары Ослан муниципаль районы
Бурнаш авыл җирлеге Советы
карар итте:
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл
җирлегендҽ халык тыңлауларын, җҽмҽгать фикер алышуларын оештыру һҽм ҥткҽрҥ
тҽртибе турында, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш
авыл җирлеге Советының
2018 елның 7 сентябрендҽге 50-220 номерлы карары
белҽн расланган Нигезлҽмҽгҽ тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
1.1. Нигезлҽмҽнең исемен тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян :
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл
җирлегендҽ халык алдында тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында
Нигезлҽмҽ»;
1.2. Нигезлҽмҽ текстында «иҗтимагый фикер алышулар» сҥзлҽрен тҿшереп
калдырырга;
1.3. Нигезлҽмҽнең 1.5 пунктын тҿшереп калдырырга.
1.4. Нигезлҽмҽнең 4.2 пунктының икенче абзацын тҿшереп калдырырга;
1.5. Нигезлҽмҽнең 4.4 пунктын тҿшереп калдырырга;
1.6. Нигезлҽмҽнең 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 бҥлеклҽрен тҿшереп калдырырга;
1.7. 11,12.13, 14 бҥлеклҽрне 8,9,10,11 бҥлеклҽр дип санарга.
3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Бурнаш авыл
җирлегендҽ халык алдында тыңлауларны оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турындагы
Нигезлҽмҽ текстын яңа редакциядҽ расларга (1 кушымта).
4. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм
Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында урнаштырырга.
Совет Рҽисе,
Югары Ослан муниципаль районы
Бурнаш авыл җирлеге башлыгы
С.В.Бурукин

Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
Бурнаш авыл җирлеге Советының
2020 елның 24 апрелендҽге
74-338 номерлы карарына
1 кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БУРНАШ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДҼ ХАЛЫК АЛДЫНДА
ТЫҢЛАУЛАР ОЕШТЫРУ ҺҼМ ҤТКҼРҤ ТҼРТИБЕ ТУРЫНДА
НИГЕЗЛҼМҼ
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ "Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның
гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ Федераль закон,
"Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында" 2004 елның 28 июлендҽге 45ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының
Бурнаш авыл җирлеге Уставы нигезендҽ Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районының Бурнаш авыл җирлеге территориясендҽ ачык тыңлаулар
оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибен билгели.
1.2. Югары Ослан муниципаль районының Бурнаш авыл җирлегендҽ яшҽҥчелҽр
катнашында җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хокукый актлар
проектлары буенча фикер алышу, тыңлауларга, фикер алышуга чыгарылган
проектлар буенча фикерлҽр һҽм тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ ҿчен ачык тыңлаулар ҥткҽрелҽ.
1.3. Муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хокук чыгару
инициативасы субъектлары тарафыннан җирле ҥзидарҽ органнарына кертелгҽн
муниципаль хокукый актлар проектлары, шулай ук законнарда каралган аерым
мҽсьҽлҽлҽр буенча халык фикерен ачыклау гавами тыңлауларның предметы булып
тора.
1.4. Ачык тыңлауларга мҽҗбҥри рҽвештҽ чыгарыла:
1) Бурнаш авыл җирлеге Уставы проекты, шулай ук ҽлеге Уставка ҥзгҽрешлҽр
һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында Бурнаш авыл җирлеге карары проекты, Бурнаш авыл
җирлеге уставына Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, ҽлеге
Уставны ҽлеге норматив хокукый актларга туры китерҥ максатларында Татарстан
Республикасы Конституциясе нигезлҽмҽлҽрен тҿгҽл кабатлау рҽвешендҽ ҥзгҽрешлҽр
кертелҥ очракларыннан тыш;
2) Бурнаш авыл җирлеге бюджеты проекты һҽм аның ҥтҽлеше турында хисап;
3) Бурнаш авыл җирлегенең социаль-икътисади ҥсеш стратегиясе проекты;
4) Бурнаш авыл җирлеген ҥзгҽртеп кору, «Россия Федерациясендҽ җирле
ҥзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге
131-ФЗ номерлы Федераль законның 13 статьясы нигезендҽ Бурнаш авыл җирлеген
ҥзгҽртеп кору ҿчен тавыш бирҥ юлы белҽн яисҽ гражданнар җыеннарында
белдерелгҽн Бурнаш авыл җирлеге халкының ризалыгын алу талҽп ителҽ торган
очраклардан тыш.

5) Территорияне тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проектлары,
тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында проектлар.

территорияне

2. Ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ инициативасы
2.1. Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл җирлеге Советы, Югары
Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл җирлеге башлыгы инициативасы белҽн
халык тыңлаулары ҥткҽрелҽ.
2.2. Гражданнар Югары Ослан муниципаль районының Бурнаш авыл җирлегендҽ
актив сайлау хокукына ия булган, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль
районының Бурнаш авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнарына сайлауларда актив
сайлау хокукына ия булган кешелҽр арасыннан формалаша торган инициатив тҿркем
аша тыңлаулар уздыру инициативасын гамҽлгҽ ашыра.
3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Бурнаш авыл җирлеге халкы алдында ачык тыңлаулар
ҥткҽрҥ инициативасын тҽкъдим итҥ
3.1. Ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ инициативасын тҽкъдим итҥ ҿчен кимендҽ 10
кешедҽн торган гражданнарның инициатив тҿркеме ирекле рҽвештҽ тҿзелҽ.
3.2. Гражданнарның инициатив тҿркеме аны тҿзҥ турында карар кабул ителгҽн
кҿннҽн барлыкка килгҽн дип санала, ул гражданнарның инициатив тҿркеменең
беренче утырышы беркетмҽсе белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
3.3. Беркетмҽгҽ ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ кушымта нигезендҽ гражданнар инициатив
тҿркеменең барлык ҽгъзалары имзалары белҽн кул кую кҽгазе теркҽлҽ. Кул кую
кҽгазенең һҽр бите инициатив тҿркем составыннан сайланучы гражданнарның
инициатив тҿркем рҽисе һҽм секретаре тарафыннан расланырга тиеш.
3.4. Гражданнарның инициатив тҿркеме Югары Ослан муниципаль районы
Бурнаш авыл җирлеге Советына тҥбҽндҽге документлар кертҽ:
1) гавами тыңлауларга чыгарырга тҽкъдим ителҽ торган муниципаль хокукый акт
проектын кҥрсҽтеп һҽм аны гавами тыңлауларга чыгару зарурлыгын нигезлҽп гариза;
2) аның исеменнҽн эш итҽргҽ вҽкалҽтле инициатив тҿркем ҽгъзалары турында
белешмҽлҽр (фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу датасы, гражданин
паспортының яки гражданин паспортын алмаштыручы документның сериясе һҽм
номеры, яшҽҥ урыны адресы, шҽхси имза);
3) ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3.3 пунктында кҥрсҽтелгҽн кул кую кҽгазьлҽрен кушып,
гражданнар инициатив тҿркеменең беренче утырышы беркетмҽсе.
3.5. Инициатив тҿркем гаризасын карау срогы Югары Ослан муниципаль
районының Бурнаш авыл җирлеге Советына кергҽн кҿннҽн 1 айдан да артмаска тиеш.
3.6. Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл җирлеге Советының
инициатив тҿркем гаризасын карау нҽтиҗҽлҽре буенча тиешле муниципаль хокукый
акт буенча тыңлаулар билгелҽҥ турында карар кабул итҽ яисҽ мондый карарны кабул
итҥдҽн баш тарта.
3.7. Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл җирлеге Советы халык
алдында тыңлаулар ҥткҽрҥдҽн баш тарта:
- ҽгҽр тапшырылган документлар ҽлеге Нигезлҽмҽ талҽплҽренҽ туры килмҽсҽ;
- тапшырылган документлардагы мҽгълҥматлар чынбарлыкка туры килми икҽн.
4. Халык тыңлауларын билгелҽҥ
4.1. Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл җирлеге Советы яисҽ халык
инициативасы белҽн ҥткҽрелҽ торган ачык тыңлаулар Югары Ослан муниципаль

районы Бурнаш авыл җирлеге Советы тарафыннан, ҽ Бурнаш авыл җирлеге башлыгы
инициативасы белҽн авыл җирлеге башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ.
4.2. Югары Ослан муниципаль районының Бурнаш авыл җирлеге Советы
карарында, авыл җирлеге башлыгының гавами тыңлаулар билгелҽҥ турындагы
карары кҥрсҽтелҽ:
1) ачык тыңлаулар темасы;
2) ачык тыңлаулар инициаторы турында белешмҽлҽр;
3) датасы, вакыты һҽм урыны, ачык тыңлауларны ҥткҽрҥ вакыты;
4) гавами тыңлауларда тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽлҽр буенча тҽкъдимнҽр һҽм
кисҽтҥлҽр кертелергҽ мҿмкин булган адрес гавами тыңлауларда катнашуга
заявкалар.
4.3. Ачык тыңлауларны билгелҽҥ турында карар, ачык тыңлауларга чыгарыла
торган муниципаль хокукый акт проекты, ҽгҽр закон һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн
билгелҽнмҽгҽн булса, авыл җирлегенең мҽгълҥмат стендларында һҽм Югары Ослан
муниципаль районының рҽсми сайтында халык алдында тыңлаулар ҥткҽрҥ датасына
10 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча халыкка җиткерелергҽ тиеш.
5. Халык тыңлауларын оештыру
5.1. Гавами тыңлаулар ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ Югары Ослан муниципаль
районының Бурнаш авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан, яки аның
йҿклҽмҽсе буенча махсус тҿзелгҽн комиссиялҽр яисҽ эш тҿркемнҽре тарафыннан
башкарыла (алга таба - гавами тыңлауларны оештыручы).
5.2. Ачык тыңлауларны ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ процессында ачык тыңлауларны
оештыручы:
- ачык тыңлауларда катнашучыларның башлангыч составын билгели;
- чыгышларны ҽзерлҽргҽ тиешле мҽсьҽлҽлҽр исемлеген билгели;
- ачык тыңлауларга чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр буенча докладчыларның башлангыч
составын билгели;
- ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ регламентын билгели;
- гавами тыңлауларга чыгарылган муниципаль хокукый акт проекты буенча
искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр җыюны гамҽлгҽ ашыра;
- гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча кирҽкле белешмҽ материаллар,
йомгаклау документлары проектларын ҽзерли;
- ачык тыңлаулар беркетмҽсен алып баруны тҽэмин итҽ;
- ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥне оештыра;
- ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽлҽрне халыкка җиткерҥне тҽэмин
итҽ.
5.3. Ачык тыңлауларда катнашырга чакырылырга мҿмкин:
- дҽҥлҽт хакимияте һҽм җирле ҥзидарҽ органнары вҽкиллҽре;
- сҽяси партиялҽрнең тҿбҽк һҽм җирле бҥлеклҽре һҽм башка иҗтимагый
берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре;
- эшчҽнлеклҽре тикшерелгҽн тема белҽн бҽйле оешмаларның җитҽкчелҽре;
- массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары.
Халык инициативасы буенча тыңлаулар ҥткҽрелгҽн очракта, мҽҗбҥри рҽвештҽ
гражданнарның инициатив тҿркеме рҽисе һҽм вҽкалҽтле вҽкиллҽре чакырыла.
5.4. Гавами тыңлауларда ҥз тҽкъдимнҽрен дҽлиллҽҥ ҿчен чыгыш ясау хокукы
белҽн гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ датасына кадҽр 5 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча язма
гаризалар тапшырган затлар катнаша ала.
5.5. Ачык тыңлауларда халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка районның
барлык кызыксынган кешелҽре катнаша ала.

5.6. Гражданнар фикер алышына торган мҽсьҽлҽлҽргҽ кагылышлы язма
тҽкъдимнҽрен һҽм искҽрмҽлҽрен алдан һҽм гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ кҿнендҽ дҽ
тапшырырга хокуклы.
5.7. Тыңлауларны оештыру һҽм ҥткҽрҥ, законнарда һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ
каралган очраклардан тыш, җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн финанслана.
6. Ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ тҽртибе
6.1. Ачык тыңлаулар җыелышлар формасында ҥткҽрелҽ.
6.2. Катнашучыларны теркҽҥ ачык тыңлаулар башланганчы 30 минут алдан
башлана.
6.3. Тыңлауларда җирлек башлыгы, авыл җирлеге Башкарма комитеты
җитҽкчесе, башка затлар, җирлек башлыгының вҽкалҽтле вҽкиле рҽис булырга
мҿмкин.
6.4. Рҽислек итҥче гавами тыңлаулар алып бара һҽм гавами тыңлауларның кҿн
тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алышуның тҽртибен кҥзҽтҽ, кирҽк булганда,
утырышлар залыннан мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алышу тҽртибен бозучыларны
чыгару буенча чаралар кҥрергҽ хокуклы.
6.5. Халык алдында тыңлаулар рҽислек итҥченең кереш сҥзе белҽн ачыла, ул
анда катнашучыларга фикер алышына торган мҽсьҽлҽнең асылы, ачык тыңлаулар
ҥткҽрҥ тҽртибе турында хҽбҽр итҽ.
6.6. Беркетмҽне рҽсмилҽштерҥ, кергҽн тҽкъдимнҽрне, фикерлҽрне исҽпкҽ алу
ҿчен, рҽислек итҥче тҽкъдиме буенча гавами тыңлаулар секретаре сайланырга
мҿмкин.
6.7. Чыгышларның эзлеклелеге һҽм вакыты, карала торган мҽсьҽлҽнең
эчтҽлеген, гавами тыңлауларда катнашу ҿчен кергҽн язма гаризаларның санын һҽм
башка мҽсьҽлҽлҽрне исҽпкҽ алып, гавами тыңлаулар уздыру регламенты белҽн
билгелҽнҽ.
Рҽислек итҥче рҿхсҽте белҽн чыгыш ясау ҿчен вакыт озайтылырга мҿмкин.
6.8. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш ясаганнан соң чыгыш ясаучыларга
рҽислек итҥченең рҿхсҽте белҽн сораулар бирергҽ хокуклы.
6.9. Ачык тыңлауларда рҽислек итҥче ачык тыңлауларда тҽнҽфес турында һҽм
аларны башка вакытта дҽвам итҥ турында карар кабул итҽргҽ хокуклы.
6.10. Ачык тыңлаулар уздырганда тҽртипне ҥтҽҥ ачык тыңлауларда катнашу ҿчен
мҽҗбҥри шарт булып тора. Халык тыңлауларында катнашучылар ачык тыңлаулар
барышына тыкшынырга, аларны ҿзҽргҽ һҽм аларны ҥткҽрҥгҽ комачауларга хокуклы
тҥгел. Ачык тыңлауларда катнашучылар тарафыннан ҥткҽрҥ тҽртибен бозу очрагында
рҽислек итҥче аларны залдан чыгаруны талҽп итҽргҽ хокуклы.
7. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре
7.1. Ачык тыңлаулар вакытында беркетмҽ алып барыла. Ачык тыңлауларда
катнашучыларның барлык кисҽтҥлҽре һҽм тҽкъдимнҽре секретарьгҽ язма рҽвештҽ
тапшырыла һҽм гавами тыңлаулар беркетмҽсенҽ кушыла.
7.2. Гавами тыңлаулар беркетмҽсе рҽислек итҥче тарафыннан имзалана һҽм
Бурнаш авыл җирлеге Советы, авыл җирлеге башлыгы материалларында саклана.
7.3. Гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча йомгаклау документлары
рекомендациялҽр, резолюциялҽр рҽвешендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. Рҽислек итҥче
тыңлауларда катнашучылар арасында тыңлауларга чыгарылган кайбер мҽсьҽлҽлҽр
буенча тавыш бирҥне ҥткҽрҥ кирҽклеге турында карар кабул итҽргҽ хокуклы.
7.4. Авыл җирлегенең мҽгълҥмат стендларында рҽсми басылып чыгарга һҽм
Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында гавами тыңлаулар

тҽмамланганнан соң 5 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча урнаштырылырга тиешле гавами
тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ мҽҗбҥри йомгаклау документ булып тора.
7.5. Ачык тыңлауларга чыгарылган муниципаль хокукый акт проектын карау
гавами тыңлаулар беркетмҽсе, ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ
булганда гамҽлгҽ ашырыла.
7.6. Проекты ачык тыңлауларда фикер алышынган муниципаль хокукый акт
җирлекнең мҽгълҥмати стендларында һҽм Югары Ослан муниципаль районының
рҽсми сайтында халыкка җиткерелергҽ тиеш.
8. Бурнаш авыл җирлеге Уставы проекты, шулай ук
гамҽлдҽге Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында муниципаль
хокукый акт проекты буенча ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре
8.1. Бурнаш авыл җирлеге Уставы, шулай ук гамҽлдҽге Уставка (алга таба-Устав
проекты) ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ турында муниципаль хокукый акт проекты
буенча ачык тыңлаулар Бурнаш авыл җирлеге Советы тарафыннан билгелҽнҽ.
8.2. Бурнаш авыл җирлеге Уставы проектын бастырганнан соң 10 кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча ачык тыңлаулар ҥткҽрелҽ.
8.3. Ачык тыңлауларда катнашу ҿчен гаризалар ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ датасына
кадҽр җиде кҿннҽн дҽ соңга калмыйча чыгыш ясау хокукы белҽн кабул ителҽ.
8.4. Устав проекты авыл җирлеге Советы тарафыннан каралганчы 30 кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча рҽсми бастырып чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш.
Устав проекты белҽн бер ҥк вакытта ҽлеге проект буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ
алу тҽртибе, шулай ук гражданнарның аны тикшерҥдҽ катнашу тҽртибе басылып
чыгарга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш.
8.5. Ачык тыңлаулар тҽмамланганнан соң, аларның нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып,
Устав проекты эшлҽп бетерелҽ һҽм авыл җирлеге Советына карауга чыгарыла.
8.6. Уставка Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан
Республикасы Конституциясе нигезлҽмҽлҽрен, ҽлеге Уставны ҽлеге норматив
хокукый актларга туры китерҥ максатларында тҿгҽл яңадан карау формасына
ҥзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, гавами тыңлаулар уздыру талҽп ителми.
9. Югары Ослан муниципаль районының Бурнаш авыл
җирлеге бюджеты проекты һҽм аның ҥтҽлеше турында
хисап бирҥ ҥзенчҽлеклҽре
9.1. Авыл җирлеге бюджеты проекты һҽм аның ҥтҽлеше турындагы хисап буенча
халык алдында тыңлаулар авыл җирлеге башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ.
9.2. Авыл җирлеге бюджеты проекты халык алдында тыңлауларга чыгарылган,
авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан финанс елының 1 ноябреннҽн дҽ
соңга калмыйча игълан ителҽ.
9.3. Бюджет проекты халыкка җиткерелгҽннҽн соң 5 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча
авыл җирлеге башлыгы халык алдында тыңлаулар ҥткҽрҥ турында карар кабул итҽ.
Авыл җирлеге бюджеты проектын игълан иткҽннҽн соң 10 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча
ачык тыңлаулар ҥткҽрелҽ.
9.4. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бюджет проекты эшлҽп бетерелҽ һҽм
Бурнаш авыл җирлеге Советына бюджет законнары белҽн билгелҽнгҽн срокта
җибҽрелҽ.
9.5. Бюджет ҥтҽлеше турындагы халык алдында тыңлауларга чыгарылган хисап
проекты авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан игълан ителҽ.

9.6. Авыл җирлеге башлыгы бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап проектын игълан
иткҽннҽн соң 5 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ турында Карар
кабул итҽ.
9.7 Халык тыңлаулары авыл җирлеге бюджеты ҥтҽлеше турындагы хисап
проектын халыкка җиткергҽннҽн соң 10 кҿннҽн дҽ иртҽрҽк һҽм 15 кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча уздырыла.
Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап проекты
эшлҽп бетерелҽ һҽм бюджет законнары белҽн билгелҽнгҽн срокта авыл җирлеге
Советына җибҽрелҽ.
9.8. Ачык тыңлауларның тҽкъдимнҽре, ачык тыңлаулар беркетмҽсе, шулай ук
ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ авыл җирлеге Советына бюджет
проекты (аның ҥтҽлеше турында хисап) белҽн бер ҥк вакытта җибҽрелҽ.
10. Территорияне тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проекты, территорияне
тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында муниципаль хокукый акт
проекты буенча гавами тыңлаулар уздыру ҥзенчҽлеклҽре
10.1. Территорияне тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проекты, территорияне
тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында муниципаль хокукый акт
проекты (алга таба - тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проекты) буенча ачык тыңлаулар
ҥткҽрҥ турында карар Бурнаш авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителҽ.
10.2. Бурнаш авыл җирлеге Советының халык алдында тыңлаулар билгелҽҥ
турындагы карарында кҥрсҽтелҽ:
1) ачык тыңлаулар предметы;
2) ачык тыңлауларда катнашучылар җыелышының датасы, вакыты һҽм урыны;
3) ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ вакыты;
4) ачык тыңлауларда каралырга тиешле проект экспозициясенең урыны, ачылу
датасы һҽм уздыру вакыты;
5) ачык тыңлауларда катнашучылар тарафыннан ачык тыңлауларда каралырга
тиешле проектка кагылышлы тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽрне кертҥ тҽртибе, сроклары
һҽм формасы;
6) ачык тыңлауларда катнашу ҿчен чыгыш ясау хокукы белҽн гаризалар бирҥ
вакыты.
10.3. Авыл җирлеге Советының халык алдында тыңлаулар билгелҽҥ турындагы
карары авыл җирлегенең мҽгълҥмат стендларында, Югары Ослан муниципаль
районының рҽсми сайтында экспозиция ачылуга 7 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми
рҽвештҽ халыкка җиткерелергҽ тиеш.
10.4. Ачык тыңлауларны ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ процессында ачык тыңлауларны
оештыручы тҽэмин итҽ:
1) авыл җирлеге Советының халык алдында тыңлаулар билгелҽҥ турында
карарын ҽзерлҽҥ һҽм халыкка җиткерҥ;
2) гавами тыңлауларның башлануы турында хҽбҽр җиткерҥ ;
3) ачык тыңлауларда каралырга тиешле проект экспозициясен ачу;
4) ачык тыңлауларда каралырга тиешле проект экспозициясен кҥргҽзмҽ
рҽвешендҽ уздыру;
5) ачык тыңлауларда каралырга тиешле проект буенча искҽрмҽлҽр һҽм
тҽкъдимнҽр җыю;
6) ачык тыңлаулар беркетмҽсен ҽзерлҽҥ;
7) ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥ һҽм бастырып чыгару;
8) ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча беркетмҽ һҽм бҽялҽмҽ саклау.

10.5. 2 кушымта нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн гавами тыңлауларның башлануы турында
хҽбҽрнамҽ авыл җирлеге Советының халык алдында тыңлаулар билгелҽҥ турындагы
карарын рҽсми игълан иткҽн кҿнне мҽгълҥмати стендларда халыкка җиткерелергҽ
тиеш.
Гавами тыңлаулар башлану турында хҽбҽр авыл җирлегенең мҽгълҥмат
стендларында кимендҽ биш кҿн таратыла.
Мҽгълҥмати стендлар ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8.6 пунктында кҥрсҽтелгҽн
талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш.
Ачык тыңлауларны оештыручы халык алдында тыңлауларның башлануы
турында мҽгълҥмат стендларында электрон мҽгълҥмати стендлар экраныннан
тҿшерҥ рҽвешендҽ хҽбҽр итҥне раслауны тҽэмин итҽ, ул ачык тыңлаулар
беркетмҽсенҽ кушыла.
10.6. Тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проекты буенча ачык тыңлауларда Куралово
авыл җирлеге территориясендҽ даими яшҽҥче гражданнар, ҽлеге территория
чиклҽрендҽ булган җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм (яки) аларда урнашкан капиталь
тҿзелеш объектларына хокукка ия булучылар, шулай ук ҽлеге капиталь тҿзелеш
объектларының бер ҿлеше булган биналарга ия булучылар катнаша.
10.7. Проект экспозициясе эше вакытында ачык тыңлауларда каралырга тиешле,
идентификация узган ачык тыңлауларда катнашучыларга консультация бирелҽ.
10.8. Проект экспозициясен ҥткҽрҥ чорында ачык тыңлауларда каралырга
тиешле проект һҽм аңа карата мҽгълҥмати материаллар, идентификация узган
гавами тыңлауларда катнашучылар мондый проектка кагылышлы тҽкъдимнҽр һҽм
искҽрмҽлҽр кертергҽ хокуклы:
1) гавами тыңлауларны оештыручы адресына язма рҽвештҽ;
2) халык тыңлауларында каралырга тиешле проект экспозициясендҽ булган
идентификация узган гавами тыңлауларда катнашучыларны китапта (журналда)
исҽпкҽ алу юлы белҽн.
Ачык тыңлауларда каралырга тиешле проект экспозициясендҽ булган
идентификация узган гавами тыңлауларда катнашучыларны исҽпкҽ алу китабын
(журналын) гавами тыңлауларны оештыручы алып бара.
Идентификация узган ачык тыңлауларда катнашучылар мондый проектка
кагылышлы тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр кертергҽ хокуклы, шулай ук гавами
тыңлауларда катнашучылар җыелышын язма яки телдҽн ҥткҽрҥ барышында да.
10.9. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 10.8 пункты нигезендҽ кертелгҽн тҽкъдимнҽр һҽм
искҽрмҽлҽр, шулай ук гавами тыңлауларны оештыручы тарафыннан, гавами
тыңлауларда катнашучының дҿрес булмаган белешмҽлҽр бирҥ фактын ачыклау
очрагыннан тыш, мҽҗбҥри каралырга тиеш.
10.10. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 10.8 пунктында кҥрсҽтелгҽн гавами тыңлауларда
катнашучылар идентификациялҽҥ максатларында ҥзлҽре турында белешмҽлҽрне
(фамилиясен, исемен, атасының исемен (булса), туган кҿнен, яшҽҥ (теркҽҥ) урынын физик затлар ҿчен; исеме, тҿп дҽҥлҽт теркҽҥ номеры, урнашу урыны һҽм адресы юридик затлар ҿчен, мондый белешмҽлҽрне раслый торган документлар кушып
тапшыралар. Гавами тыңлауларда катнашучылар, тиешле җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм
(яки) аларда урнашкан капиталь тҿзелеш объектларына һҽм (яки) капиталь тҿзелеш
объектларының кҥрсҽтелгҽн объектларының бер ҿлеше булып торучы биналарга ия
булучылар, шулай ук мондый җир кишҽрлеклҽре, капиталь тҿзелеш объектларының
бер ҿлеше булган биналар турында белешмҽлҽр, кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт
реестрыннан һҽм аларның мондый җир кишҽрлеклҽренҽ, капиталь тҿзелеш
объектларына, кҥрсҽтелгҽн капиталь тҿзелеш объектларының бер ҿлеше булган
биналарга хокукларын билгели яисҽ раслый торган башка документлар тапшыралар.

Ҽлеге пунктның беренче абзацында кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларны тикшерҥ
гавами тыңлауларны оештыручы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Ачык тыңлауларда катнашучыларның шҽхси мҽгълҥматларын эшкҽртҥ
"Персональ мҽгълҥматлар турында" 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ Федераль
закон белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне исҽпкҽ алып башкарыла.
10.11. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш ясау хокукы белҽн ҽлеге
Нигезлҽмҽнең 5.4 пунктында каралган тҽртиптҽ һҽм срокларда гаризалар
тапшыралар.
10.12. Җыелыш формасында ачык тыңлаулар ҽлеге Нигезлҽмҽнең 6 бҥлеге
нигезендҽ ҥткҽрелҽ.
10.13. Тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проекты буенча гавами тыңлаулар башланган
кҿннҽн алып гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ бастырылган кҿнгҽ
кадҽр гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ вакыты бер айдан да ким булмаска тиеш.
10.14. Ачык тыңлаулар йомгаклары буенча ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 кушымтасы
нигезендҽ гавами тыңлаулар беркетмҽсе һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽнең 4 кушымтасы
нигезендҽ форма буенча бҽялҽмҽ рҽсмилҽштерелҽ.
Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча беркетмҽ һҽм бҽялҽмҽ гавами тыңлауларны
оештыручы материалларында саклана.
Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ Югары Ослан муниципаль
районының рҽсми сайтында һҽм авыл җирлегенең мҽгълҥмат стендларында
урнаштырылырга тиеш.
Халык тыңлауларының нҽтиҗҽлҽре җирле ҥзидарҽ органнары ҿчен тҽкъдим итҥ
характерында.
10.15. Бурнаш авыл җирлеге Башкарма комитеты халык алдында тыңлаулар
тҽмамланганнан соң, тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проектын эшлҽп бетерҽ һҽм аны
Бурнаш авыл җирлеге Советына җибҽрҽ. Тҿзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проектына
мҽҗбҥри кушымталар булып ачык тыңлаулар беркетмҽсе һҽм гавами тыңлаулар
нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ тора.
11. Бурнаш авыл җирлеген ҥзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ
ҥзенчҽлеклҽре
11.1. Авыл җирлеген ҥзгҽртеп кору турындагы мҽсьҽлҽ буенча ачык тыңлаулар
"Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында"
2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль Законда, "Татарстан
Республикасында җирле ҥзидарҽ турында" һҽм "Татарстан Республикасында
референдум турында" Татарстан Республикасы законнарында, авыл җирлеге
Уставында каралган ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып оештырыла һҽм ҥткҽрелҽ.
11.2. Ҽлеге мҽсьҽлҽ буенча халык алдында тыңлаулар билгелҽҥ турындагы
карар авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителҽ.
Совет Рҽисе,
Югары Ослан муниципаль районы
Бурнаш авыл җирлеге
башлыгы

С.В.Бурукин

Югары Ослан муниципаль районы
Бурнаш авыл
җирлегендҽ халык алдында
тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ
тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ
1 кушымта
(форма)
ИНИЦИАТИВ ТҾРКЕМНЕҢ ЯЗЫЛУ БИТЕ
"_______________________________________________________" проект(лар) буенча
ачык тыңлаулар.
Без, тҥбҽндҽ язылучылар, тҽкъдим ителгҽн проектлар буенча ачык тыңлаулар
ҥткҽрҥне хуплыйбыз:
N

Фамилияс Туган кҿне Яшҽҥ
урыны
е, исеме,
адресы (индекс
атасының
кҥрсҽтелҽ)
исеме

Серия,
Имза
һҽм
паспорт
яки аны
кертҥ
аны
датасы <*>
алмаштыручы
документ
номеры

1
2
Язылу кҽгазен таныклыйм:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., яшҽҥ урыны адресы, сериясе, номеры, паспортны яисҽ аны алмаштыручы
_______________________________________________________________________
документны бирҥ датасы, урыны, имзалар җыйган зат, аның имзасы һҽм аны кую
________________________________________________________________________
датасы)
-------------------------------<*> инициатив тҿркемнең һҽр ҽгъзасы тарафыннан ҥз кулы белҽн кертелҽ
Гавами тыңлауларга чыгарырга тҽкъдим ителҽ торган муниципаль хокукый акт хокук
чыгару инициативасы субъекты тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирле ҥзидарҽнең
тиешле органына кертелмҽгҽн очракта;
Башка нигезлҽр буенча, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп;
Җҽмҽгать тыңлауларын билгелҽҥдҽн баш тарту суд тҽртибендҽ шикаять бирелергҽ
мҿмкин.

Югары Ослан муниципаль районы
Бурнаш авыл
җирлегендҽ халык алдында
тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ
тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ
2 кушымта
(форма)
___________________________________________________________________
( җҽмҽгать тыңлауларында каралырга тиешле проектның кыскартылган исеме)
проект буенча ачык тыңлаулар башлану турында белдерҥ
Авыл җирлеге башлыгының "Ачык тыңлауларны билгелҽҥ турында" ___________
____ номерлы карары нигезендҽ _____________________________
_________________________________________________________________________
________ адрес буенча: ___________________________________________________
проект
буенча
җыелыш
формасында
ачык
тыңлаулар
_________________________________________________________________________
(ачык тыңлауларда каралырга тиешле проектның исеме, һҽм мондый проектка
мҽгълҥмати материаллар исемлеге) ҥткҽрелҽчҽк.
Ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ вакыты: ________________________________.
(дата) (вакыты)
Экспозиция
проекты
________адресы
буенча:
________________________________________ бинасында _________ ел ачылачак,
____ кҿн (кҿн) дҽвам итҽчҽк.
Экспозицияне
карау
__________
бинада
_________________________________________________________________________
адрес буенча мҿмкин .
Килҥ режимы:
________________________________________________________________.
Идентификацияне узган ачык тыңлауларда катнашучылар, _____ _______
вакытка ачык тыңлауларда каралырга тиешле проектка кагылышлы тҽкъдимнҽр һҽм
искҽрмҽлҽр кертергҽ хокуклы:
1)
ачык
тыңлауларны
оештыручы
адресына
язма
___________________________________________ адресы буенча;

рҽвештҽ:

2) ачык тыңлауларда каралырга тиешле проект экспозициясенҽ килҥчелҽрнең
китабында (журналында) исҽпкҽ алыну юлы белҽн тҥбҽндҽге адрес буенча:
__________________________.
Идентификация узган ачык тыңлауларда катнашучылар ачык тыңлауларда
катнашучылар җыелышын ҥткҽрҥ барышында проектка кагылышлы тҽкъдимнҽр һҽм
искҽрмҽлҽр язма яки телдҽн кертергҽ хокуклы.

Югары Ослан муниципаль районы
Бурнаш авыл
җирлегендҽ халык алдында
тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ
тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ
3 кушымта

(форма)
___ номерлы ачык тыңлаулар беркетмҽсе
"__" ________ 20__ ел
(беркетмҽ рҽсмилҽштерҥ датасы)
Ачык
тыңлаулар
авыл
җирлегенең
___
номерлы
"__________________________________________" карары белҽн билгелҽнде.
(карарның исеме)
Халык тыңлауларын оештыручы:
_________________________________________________________________________
(ачык тыңлауларны оештыручының исеме, адресы)
Ачык тыңлауларда каралган проект:
_________________________________________________________________________
(проектның исеме һҽм аңа мҽгълҥмати материаллар исемлеге)
Ачык тыңлаулар ҥткҽрелгҽн территория:
_________________________________________________________________________
Ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ вакыты: ___________________________________
Проект экспозициясе ҥткҽрелде:
_________________________________________________________________________
(проект экспозициясе ачылу урыны, ҥткҽрҥ датасы, аның сроклары турында
мҽгълҥмат)
Җыелыш ҥткҽрелде:
_________________________________________________________________________
(җыелышны ҥткҽрҥ датасы, вакыты һҽм урыны)
Халык тыңлауларының башлануы турында хҽбҽр басылды:
Халык тыңлауларының башлануы турында хҽбҽр урнаштырылды:
____________________________________________________
- Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында (www.________ /);
- авыл җирлегенең мҽгълҥмат стендларында тҥбҽндҽге адреслар буенча:
______________________________________________________;
Ачык тыңлауларны оештыручы тарафыннан - ___ вакыттан ________вакытка
кадҽр идентификация узган ачык тыңлауларда катнашучыларның тҽкъдимнҽре һҽм
искҽрмҽлҽре кабул ителде:
1) гавами тыңлауларны оештыручы адресына язма рҽвештҽ;

2) җҽмҽгать фикер алышуларында каралырга тиешле проект экспозициясендҽ
идентификация узган гавами тыңлауларда катнашучылар булган килҥчелҽрне исҽпкҽ
алу кенҽгҽсендҽ (журналында) язылу юлы белҽн.
Ачык тыңлауларны оештыручы ачык тыңлауларда катнашучылар җыелышын
уздыру барышында проектка кагылышлы тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр кабул итте.
Ачык тыңлаулар барышында тҥбҽндҽге тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр керде:
1)__________ авыл җирлеге территориясендҽ даими яшҽҥче гавами
тыңлауларда катнашучыларның тҽкъдимнҽре һҽм искҽрмҽлҽре:
т/б
ном
ер

Тҽкъдим яки искҽрмҽ

Искҽрмҽ: Гавами тыңлауларда катнашучылар булмаган һҽм (яисҽ) гавами
тыңлаулар барышында дҿрес булмаган белешмҽлҽр биргҽн затларның тҽкъдимнҽре
һҽм искҽрмҽлҽре кҥрсҽтелми.
2) ачык тыңлауларда катнашучыларның тҽкъдимнҽре һҽм искҽрмҽлҽре:
т/б
ном
ер

Тҽкъдим яки искҽрмҽ

Искҽрмҽ: Гавами тыңлауларда катнашучылар булмаган һҽм (яисҽ) гавами
тыңлаулар барышында дҿрес булмаган белешмҽлҽр биргҽн затларның тҽкъдимнҽре
һҽм искҽрмҽлҽре кҥрсҽтелми.
Халык тыңлауларында рҽислек итҥче:
_________________________________________________________________________
(Ф. И. О., рҽислек итҥче вазифасы һҽм имзасы)
Беркетмҽ кушымталары:
1. Ачык тыңлауларда катнашучылар исемлеге:
т/
б
ном
ер

Юридик затның
фамилиясе, исеме,
атасының исеме
(булса), физик затның
туган датасы яки исеме,
юридик затның тҿп
дҽҥлҽт теркҽҥ номеры

Физик затның яшҽҥ
урыны (теркҽлҥ)
адресы яки урнашу
урыны һҽм юридик
затның адресы

Кҥрсҽтелгҽн капиталь
тҿзелеш
объектларының бер
ҿлеше булган җир
участоклары,
капиталь тҿзелеш
объектлары турында
белешмҽлҽр,
кҥчемсез милекнең
Бердҽм дҽҥлҽт
реестрыннан һҽм

аларга хокукларны
билгелҽҥче яки
раслаучы башка
документлар турында
белешмҽлҽр

Искҽрмҽ: Халык тыңлауларында катнашучы затлар гына кҥрсҽтелҽ.
2. Мҽгълҥмат стендларында гавами тыңлаулар башлану турында хҽбҽр итҥне
урнаштыру турында электрон мҽгълҥмат стендлары экраныннан тҿшерҥ
(фотосурҽтлҽр).

Рҽислек итҥче:

Югары Ослан муниципаль районы
Бурнаш авыл
җирлегендҽ халык алдында
тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ
тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ
4 кушымта
(форма)
Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында
бҽялҽмҽ
"__" _________ 20__ ел
(бҽялҽмҽне рҽсмилҽштерҥ датасы)
Ачык тыңлауларда каралган проект:
_________________________________________________________________________
(проектның исеме)
Ачык тыңлауларда гавами тыңлауларның ____катнашучысы катнашты.
Искҽрмҽ: гавами тыңлауларда катнашмаган һҽм (яки) гавами тыңлаулар
барышында дҿрес булмаган белешмҽлҽр биргҽн затлар исҽпкҽ алынмый.
Җыелышта ____________ кеше катнашты.
Ҽлеге бҽялҽмҽ халык алдында тыңлауларның ___ номерлы беркетмҽсе
нигезендҽ ҽзерлҽнде.
Ачык тыңлаулар барышында тҥбҽндҽге тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр керде:
1) ____________авыл җирлеге территориясендҽ даими яшҽҥче гавами
тыңлауларда катнашучыларның тҽкъдимнҽре һҽм искҽрмҽлҽре:
т/б
номе
р

Тҽкъдим яки искҽрмҽ

Ачык тыңлауларны оештыручының халык
тыңлауларында катнашучылар тарафыннан
кертелгҽн тҽкъдимнҽрне һҽм искҽрмҽлҽрне
исҽпкҽ алуның максатка ярашлылыгы яисҽ
максатка ярашсызлыгы турында тҽкъдимнҽре

2) ачык тыңлауларда катнашучыларның тҽкъдимнҽре һҽм искҽрмҽлҽре:
т/б
номе
р

Тҽкъдим яки искҽрмҽ

Ачык тыңлауларны оештыручының халык
тыңлауларында катнашучылар тарафыннан
кертелгҽн тҽкъдимнҽрне һҽм искҽрмҽлҽрне
исҽпкҽ алуның максатка ярашлылыгы яисҽ
максатка ярашсызлыгы турында тҽкъдимнҽре

Искҽрмҽ: гавами тыңлауларда катнашучылар булмаган һҽм (яисҽ) гавами
тыңлаулар барышында дҿрес булмаган белешмҽлҽр биргҽн затларның тҽкъдимнҽре
һҽм искҽрмҽлҽре кҥрсҽтелми.

Ачык
тыңлаулар
нҽтиҗҽлҽре
буенча
нҽтиҗҽлҽр:
________________________________________________________________________
Халык тыңлауларында рҽислек итҥче:
_________________________________________________________________________
(Ф. И. О., рҽислек итҥче вазифасы һҽм имзасы)

