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Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Сатмыш авыл җирлегендә
инициатив проектларны күрсәтү, кертү, тикшерү һәм карау тәртибенә үзгәрешләр
кертү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 26.1 статьясы
нигезендә, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының «Сатмыш авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районының Сатмыш авыл җирлеге Советы карар итте:
1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Сатмыш авыл җирлеге
Советының 2021 елның 15 гыйнварындагы 20 номерлы карары белән расланган
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Сатмыш авыл җирлегендә
инициативалы проектларны тәкъдим итү, кертү, фикер алышу һәм карау тәртибенә
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) 2 статьяның 3 өлешенә " проектны тасвирлауның якынча рәвеше һәм аны тутыру
буенча тәкъдимнәр муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты тарафыннан
раслана.»дигән җөмләне өстәргә;
2) 4 статьяның 3 өлешенә «Беркетмәнең якынча рәвеше муниципаль берәмлекнең
башкарма комитеты тарафыннан расланырга мөмкин» дигән җөмләне өстәргә;
3) 7 статьяда:
1 өлешнең 3 пунктында «ә җыелыш читтән торып үткәрелгән очракта - халыкның
тавыш бирүне уздыру планлаштырыла торган мәсьәләләр» сүзләрен төшереп
калдырырга;
1 өлешнең 5 пунктында «яисә көндезге җыелыш читтән торып уздырылган очракта
көн тәртибе мәсьәләләре буенча фикер алышуда катнашучылар» сүзләрен төшереп
калдырырга;
3 өлешнең 4 пунктында «тавыш бирүгә куелган мәсьәләләр буенча тавыш бирү
өчен махсуслаштырылган сайттан файдалану турында» сүзләрен төшереп калдырырга;
5 өлештә «(көндезге җыелыш читтән торып уздырылган очракта)» сүзләрен
төшереп калдырырга;
6 өлешнең 2 пунктында «(җыелыш читтән торып уздырылган очракта, фикер
алышу)» сүзләрен төшереп калдырырга;
4) 9 статьяда:
2 өлештә «7-10 статьяларында» сүзләрен «6-8 статьяларында» сүзләренә
алмаштырырга;
3 өлештә «8 статьясындагы 1 өлешендә» сүзләрен «7 статьясындагы 1 өлешендә»
сүзләренә алмаштырырга;
5) 11 статьяда:
1 өлештә «яисә инициатив проектны гамәлгә ашыру тәкъдим ителә торган аның
өлешләреннән» сүзләрен төшереп калдырырга;
2 өлештә «яисә инициатив проектны гамәлгә ашыру тәкъдим ителә торган аның
өлешләреннән» сүзләрен төшереп калдырырга;
6) 14 статьяда:
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6 өлештә «17 статьясы белән» сүзләрен «15 статьясы белән» сүзләренә
алмаштырырга;
8 өлешнең 2 пунктында «Россия Федерациясе субъекты» сүзләрен «Татарстан
Республикасы» сүзләренә алмаштырырга;
10 өлештә «15 статьясы белән» сүзләрен «13 статьясы белән» сүзләренә
алмаштырырга;
7) 15 статьяда:
3 өлештә « 15 статьясы белән» сүзләрен «13 статьясы белән» сүзләренә
алмаштырырга;
түбәндәге эчтәлектәге 2.1 пунктны өстәргә:
«2.1. Конкурста сайлап алу критерийлары(алга таба - критерийлар) , аларның
кыйммәтләре, аларга туры килә торган баллар һәм үлчәү коэффициентлары әлеге
Тәртипкә кушымтада билгеләнгән.»;
8) «Муниципаль берәмлек башлыгы» сүзләрен «муниципаль берәмлекнең
башкарма комитеты җитәкчесе» сүзләренә алмаштырырга;
9) түбәндәге эчтәлекле 17 статья өстәргә:
«17 статья. Инициатив проектларны гамәлгә ашыру тәртибе
1. Комиссия утырышы беркетмәсе нигезендә муниципаль берәмлекнең муниципаль
программалары координаторлары инициатив проектларны гамәлгә ашыру чараларын
муниципаль берәмлек составына кертүне тәэмин итә.
2. Инициатив проектларны гамәлгә ашыру муниципаль берәмлек бюджеты
акчалары, инициатив проектта һәм (яисә) ирекле мөлкәти һәм (яисә) инициатив проектны
гамәлгә ашыруда хезмәт катнашуында каралган күләмдә инициатив түләүләр исәбеннән
үз көчләре белән һәм (яисә) инициатив проектта каралган күләмгә финанслашу
шартларында гамәлгә ашырыла.
3. Проект инициаторы аны гамәлгә ашыра башлаганчы муниципаль берәмлек
бюджеты акчалары исәбеннән муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты белән
төзелгән иганә шартнамәсе нигезендә муниципаль берәмлек бюджеты кеременә
инициатив түләүләр кертүне тәэмин итә һәм (яисә) муниципаль берәмлекнең башкарма
комитеты белән мөлкәтне ирекле иганә белән иганә итү шартнамәсе һәм (яисә)
инициатив проектны гамәлгә ашыру буенча түләүсез хезмәт күрсәтүләргә (эшләр
башкаруга) шартнамә төзи.
4. Инициатив эшчәнлектә катнашучыларның иганә шартнамәләре төзүгә, түләүсез
хезмәт күрсәтүгә (эшләр башкаруга), инициатив түләүләрне кертүгә һәм кире кайтаруга
бәйле мәсьәләләр буенча үзара хезмәттәшлеге тәртибе хезмәттәшлек регламенты белән
билгеләнә.
5. Инициатив түләүләрне исәпкә алу һәр проект буенча аерым башкарыла.
6. Чистартылган инициатив түләүләрне максатчан тотуны тикшереп тору Россия
Федерациясе бюджет законнары нигезендә гамәлгә ашырыла.
7. Инициатив проектны гамәлгә ашыруның барышын муниципаль берәмлекнең
муниципаль программалары координаторлары тикшереп тора, алар кысаларында тиешле
инициатив проектларны гамәлгә ашыру каралган.
Проектның инициаторлары, муниципаль берәмлек территориясендә гражданнар
җыены, җыелышы яисә конференциясе тарафыннан вәкаләтле башка гражданнар, шулай
ук Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән башка затлар инициатив проектны
Россия Федерациясе законнарына каршы килми торган рәвешләрдә гамәлгә ашыруны
җәмәгать контролендә тотарга хокуклы.
8. Проектның инициаторлары яисә аларның вәкилләре товарлар китерү, эшләр
башкару, хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәләрен кабул итүдә мәҗбүри катнашалар.
Комиссия әгъзалары товарлар китерү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү
нәтиҗәләрен кабул итүдә катнашырга хокуклы.

3
9. Проект инициаторы, комиссия әгъзалары инициатив проектны гамәлгә ашыруга
кабул ителгән проект барышы турында мәгълүматтан файдалану хокукына ия.
10. Составына инициатив проектны гамәлгә ашыру чаралары кертелгән
муниципаль берәмлекнең муниципаль программалары координаторлары, хисап елыннан
соң килүче айның 5 числосыннан да соңга калмыйча, инициатив проектны гамәлгә ашыру
барышы турында хисап бирә.
11. Муниципаль берәмлекнең муниципаль программалары Координаторлары
инициатив проект гамәлгә ашырылган елның 31 декабренә кадәр инициатив проектны
гамәлгә ашыруның тәмамлануын раслый торган документлар җибәрүне (кабул итү
актлары, башкарылган эшләр актлары, күрсәтелгән хезмәтләр актлары, түләүне раслый
торган документлар, проектны гамәлгә ашыруга җәмәгать контролен үткәрү
максатларында төркем җыелышлары беркетмәләре, фотографияләр һәм башкалар)
муниципаль берәмлекнең башкарма комитетына тәэмин итәләр.
12. Инициатив проектны муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты
тарафыннан карау турында, инициатив проектны гамәлгә ашыруның барышы, шул
исәптән акчалардан файдалану, аны гамәлгә ашыруда кызыксынучы затларның
ихтыярый һәм (яисә) хезмәт катнашуы турында, мәгълүмат стендларында бастырып
чыгарылырга (халыкка җиткерелергә) һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында
"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль берәмлек бүлегендә
урнаштырылырга тиеш.
13. Инициатив проектны гамәлгә ашыру йомгаклары турында хисап, инициатив
проектны гамәлгә ашыру тәмамланган көннән алып 30 календарь көн эчендә, муниципаль
берәмлекнең "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге бүлегендә
мәгълүмат стендларында бастырып чыгарылырга (халыкка җиткерелергә) һәм Апас
муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш.»;
10) түбәндәге эчтәлекле 18 статья өстәргә:
«18 статья. Инициатив түләүләр суммасын исәпләү һәм кире кайтару тәртибе
1. Инициатив проект гамәлгә ашырылмаган очракта йә инициатив проектны гамәлгә
ашыру максатларында файдаланылмаган инициатив проектны гамәлгә ашыру
йомгаклары буенча инициатив түләүләрнең калган өлеше булган очракта, инициатив
түләүләр аларны җирлек бюджетына күчергән проект инициаторларына кире
кайтарылырга тиеш (алга таба - кайтарылырга тиешле акчалар).
2. Проект инициаторларына кире кайтарылырга тиешле акчалар күләме инициатив
проектны финанслауның процент нисбәтеннән чыгып исәпләнә.
3. Проект инициаторлары, инициатив түләүләрне кире кайтару максатларында,
банк реквизитларын муниципаль берәмлекнең башкарма комитетына күрсәтеп,
акчаларны кире кайтаруга гариза бирә.
4. Муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты гариза кергән көннән соң 5 эш
көне эчендә акчалар кайтаруны гамәлгә ашыра.»;
11) әлеге карарга кушымта нигезендә кушымта өстәргә.
1. Әлеге
карарны
http://pravo.tatarstan.ru.
веб-адрес
буенча
Татарстан
Республикасы
хокукый
мәгълүматының
рәсми
порталында
бастырып
чыгарырга.http://pravo.tatarstan.ru
2. Әлеге карарның үтәлешен үзем тикшереп торам.
Сатмыш авыл
җирлеге Башлыгы

Р.Р.Сибгатова
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Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районының
Сатмыш авыл җирлегендә инициатив
проектларны күрсәтү, кертү, тикшерү
һәм карау тәртибенә КУШЫМТА
Инициатив проектны бәяләү критерийлары
критерий
№ы
1.

1.1.

критерийлар төркеменең исеме

критерий
буенча
баллар

Конкурста сайлап алуны узу критерийлары, (ПКОк)
Инициатив проектны гамәлгә ашыру бары тик мәнфәгатьләргә генә хезмәт
итүче объектларны төзү (реконструкцияләү), ремонтлау, төзекләндерү,
төзекләндерү; шәхси коммерция эшчәнлеге (шәхси предприятиеләр, барлар,
рестораннар һ.б.); дини оешмалар (чиркәүләр, мәчетләр һ.б.);

әйе
0
юк
1
Җирлекнең бюджет акчалары суммасы артып китә
1.2.
300 мең сум.
Әйе
0
юк
1
«Проектны конкурс нигезендә сайлап алуны узу
"Конкурс сайлап алуын узу
критерийлары» төркеменә кергән һәр критерий
критерийлары" нәтиҗәләре:
буенча проектка бирелгән баллар тапкырчыгышы
2.
Рейтинг критерийлары, (Рк)
2.1.
Инициатив проектны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге:
2.1.1.
Инициатив проектны гамәлгә ашыруның иҗтимагый файдасы
проект җирлек халкы өчен югары социаль, мәдәни, ял итү һәм
башка иҗтимагый файдалы дип бәяләнә: актив граждан
позициясен формалаштыруга, сәламәт яшәү рәвешенә ярдәм итә,
әхлак, толерантлык, башка социаль әһәмияткә ия сыйфатларны
тәрбияләүгә юнәлдерелгән (чаралар, акцияләр,
форумнар);муниципаль социаль өлкә объектларын төзүгә, үстерүгә
һәм ремонтлауга юнәлдерелгән;иҗтимагый инфраструктура
объектларын, төзекләндерү, рекреацион зоналарны, социаль
җәлеп итү урыннарын, халыкның массакүләм ял итү урыннарын,
5
мәдәни мирас объектларын булдыруга, үстерүгә һәм
ремонтлауга;җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын төзүгә
(реконструкцияләүгә), капиталь ремонтлауга һәм ремонтлауга
юнәлтелгән;

проект иҗтимагый файдасы булмаган буларак бәяләнә.

0
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.3.
2.3.1.

Проблеманың актуальлеге (кискенлеге) :
бик югары проблема - халык тарафыннан проблема тәнкыйть
буларак бәяләнә, проблеманы хәл итү халыкны тормыш белән
8
тәэмин итү шартларын саклау һәм саклау өчен кирәк.
югары - проблема халык тарафыннан җитди бәяләнә, аның
7
чишелеше булмау яшәү сыйфатына тискәре йогынты ясаячак.
уртача - проблема халык тарафыннан актуаль дип бәяләнә.
6
аның карары яшәү сыйфатын яхшыртуга китерергә мөмкин
түбән - халык тарафыннан актуаль дип бәяләнми, аның карары
0
тормыш сыйфатын яхшыртуга китерми.
Инициатив проект нәтиҗәләрен тоту (аларга ярдәм итү) максатларында алдагы
чорларда өстәмә бюджет чыгымнарын гамәлгә ашыру зарурлыгы
юк
5
әйе
0
Инициатив проектны гамәлгә ашыру срогы
1 календарь елга кадәр
4
2 календарь елга кадәр
3
3 календарь елга кадәр
2
3 календарь елдан артык
1
Инициатив проект нәтиҗәләре «яшәү срогы»
5 елдан
4
3 елдан 5 елга кадәр
3
1 елдан 3 елга кадәр
2
1 елга кадәр
1
Инициатив проектның оригинальлеге, инновациялелеге
Инициатив проект идеясенең үзенчәлекле булуы, гадәти булмавы
әйе
5
юк
0
Инновацион технологияләрне, яңа техник чишелешләрне куллану
әйе
5
юк
0
Инициатив проектны конкурста сайлап алуда катнашу өчен документлар
әзерләүнең сыйфаты
Заявкага кушымта итеп бирелгән проект-смета (смета) документациясе булу
(төзелеш (реконструкция), капиталь ремонт, объектларны ремонтлау)
проект-смета (смета) документациясенә кирәкме-юкмы

2.3.2.

2.4.
2.4.1.

10

юк
0
заявкага кушымта итеп бирелгән презентация материаллары булу
әйе
10
юк
0
Җәмәгатьчелекнең инициатив проектны әзерләүдә һәм гамәлгә ашыруда
катнашуы
Инициатив проектны гражданнар тарафыннан финанслашу дәрәҗәсе
Инициатив проект бәясенең 20 %ыннан
5
Инициатив проект бәясенең 15 %тан 20 %ына кадәр
4

6
инициатив проект бәясенең 10 %тан 15 %ка кадәр
3
Инициатив проект бәясенең 5 %тан 10 %ына кадәр
2
инициатив проект бәясеннән 5 %ка кадәр
1
Юридик затлар, шул исәптән социаль юнәлешле коммерциягә карамаган
2.4.2.
оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар инициативасы проектын финанслашу
дәрәҗәсе
Инициатив проект бәясенең 20 %ыннан яисә социаль юнәлешле
коммерциягә карамаган оешмалар тарафыннан инициатив проект
5
бәясенең 5 %ыннан финанслашу
Инициатив проект бәясенең 15 %тан 20 %ына кадәр
4
инициатив проект бәясенең 10 %тан 15 %ка кадәр
3
Инициатив проект бәясенең 5 %тан 10 %ына кадәр
2
инициатив проект бәясеннән 5 %ка кадәр
1
2.4.3.
Халык тарафыннан инициатив проектка ярдәм дәрәҗәсе
инициатив проект гамәлгә ашырыла торган территориядә җирлек
5
халкы саныннан 15 %тан
инициатив проект гамәлгә ашырыла торган территориядә җирлек
4
халкы саныннан 10 %тан 15 %ка кадәр
инициатив проект гамәлгә ашырыла торган территориядә җирлек
3
халкы саныннан 5 %тан 10 %ка кадәр
инициатив проект гамәлгә ашырыла торган территориядә җирлек
2
халкы саныннан 1 %тан 5 %ка кадәр
инициатив проект гамәлгә ашырыла торган җирлек халкы санының
1
1 %ына кадәр
«Конкурс сайлавын узу критерийлары» төркеменә
"Рейтинг критерийлары"
керә торган һәр критерий буенча инициатив
нәтиҗәләре:
проектка бирелгән баллар суммасы
"Конкурс сайлавын узу критерийлары" нәтиҗәләре,
Инициатив проектны бәяләү
"Рейтинг критерийлары" нәтиҗәсе

