ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
УРЫССУ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
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Иске Урыссу авылы

02 март 2021 ел

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
«Урыссу авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә инициативалы
проектларны тәкъдим итү, кертү, фикер алышу һәм карау тәртибен раслау
турында
2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында»гы 131-ФЗ санлы Федераль законның
26.1 маддәсе нигезендә, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
«Урыссу авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу авыл җирлеге Советының 2019
елның 17 июлендәге 7 санлы карары белән кабул ителгән карарына таянып,
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу авыл җирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Тәкъдим ителгән Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
«Урыссу авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә инициативалы проектларны
тәкъдим итү, кертү, фикер алышу һәм карау тәртибен расларга.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
"Урыссу авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге территориясендә махсус мәгълүмат
стендларында халыкка җиткерергә, Интернет мәгълүмати-телекоммуникация
челтәрендәге Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында
түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru, Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районының рәсми сайтында Интернеттелекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга:
http://jutaza.tatarstan.ru.
3. Әлеге карар 2021 елның 01 гыйнварыннан үз көченә керә.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы Урыссу авыл җирлеге Советының социаль мәсьәләләр
буенча комиссиясенә йөкләргә.

Урыссу авыл җирлеге башлыгы

Ф.Г. Әминова

Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы Урыссу авыл
җирлеге Советының 2021 елның 02
мартыннан 2 санлы карарына кушымта
«Урыссу авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә инициативалы
проектларны тәкъдим итү, кертү, фикер алышу һәм карау тәртибе
1 бүлек. Гомуми нигезләмәләр
1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының «Урыссу авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегендә (алга таба - тәртип) инициативалы
проектларны тәкъдим итү, кертү, фикер алышу, карап тикшерү, шулай ук аларны
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының «Урыссу авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегендә (алга таба - авыл җирлеге) бәйге нигезендә сайлап
алуны үткәрү буенча гомуми нигезләмәләр, шулай ук процедураларны гамәлгә
ашыру кагыйдәләрен билгели.
2. Әлеге тәртип максатлары өчен кулланыла торган төп төшенчәләр:
1) җирлек территориясендә яшәүчеләр өчен өстенлекле әһәмияткә ия булган
чараларны гамәлгә ашыру максатларында әлеге Тәртип нигезендә проектлар
инициаторлары тарафыннан эшләнгән һәм күрсәтелгән, җирле әһәмияттәге
мәсьәләләрне яки башка мәсьәләләрне хәл итү буенча, җирлекнең җирле үзидарә
органнарына бирелгән мәсьәләләрне хәл итү буенча инициативалы проектлар проектлар.
Инициативалы проектлар гамәлгә ашырыла торган җирлек территориясенең
бер өлешен билгеләү тәртибе Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
Урыссу авыл җирлеге Советы карары белән билгеләнә (алга таба - авыл җирлеге
Советы);
2) инициатив түләүләр-проект инициаторлары тарафыннан гражданнарның,
шәхси эшкуарларның һәм Россия Федерациясе законнары нигезендә юридик
затларның ирекле нигездә төзелгән һәм Россия Федерациясе Бюджет кодексы,
Татарстан Республикасы Бюджет кодексы нигезендә конкрет инициативалы
проектларны гамәлгә ашыру максатларында җирлек бюджетына күчерелә торган
акчалары;
3) Килештерү комиссиясе-инициативалы проектларны бәйге нигезендә
сайлап алуны үткәрү максатларында төзелгән Урыссу авыл җирлеге башкарма
комитеты каршындагы даими эшләүче коллегиаль орган;
4) проектны башлап җибәрүчеләр - 2003 елның 6 октябрендәге «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 131ФЗ санлы Федераль законда (алга таба - Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында законнар) билгеләнгән таләпләргә туры
килә торган физик һәм юридик затлар, шулай ук әлеге Тәртиптә;
5) вәкаләтле орган - Урыссу авыл җирлеге башкарма комитеты(алга табаавыл җирлеге башкарма комитеты), инициативалы проектларны карау, шулай ук
аларны конкурс нигезендә сайлап алу эшләрен оештыру өчен җаваплы;
6) инициативалы проектларны тәкъдим итү, кертү, фикер алышу, карау,
шулай ук аларны конкурс нигезендә сайлап алу эшчәнлегендә катнашучылар (алга
таба - инициативалы эшчәнлектә катнашучылар):
- Килештерү комиссиясе;
- проектның инициаторлары;
- вәкаләтле орган;
- авыл җирлеге Башкарма комитетының тармак (функциональ) органнары;
- Җирлек советы.

2 бүлек. Инициативалы проектларны тәкъдим итү тәртибе
1. Инициативалы проектларны тәкъдим итү проектлар инициаторлары
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
2. Проектларның инициаторлары булып чыгыш ясарга мөмкин:
- җирлек территориясендә яшәүче һәм уналты яше тулган кимендә өч
гражданнан торган инициатив төркемнәр;
- җирлек территориясендә үз эшчәнлеген башкаручы территориаль
иҗтимагый үзидарә органнары;
- җирлек территориясендә үз эшчәнлекләрен алып баручы шәхси
эшмәкәрләр;
- җирлек территориясендә үз эшчәнлеген алып баручы юридик затлар, шул
исәптән социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар (алга таба-СОНКО).
3. Проект инициаторлары тарафыннан тәкъдим ителә торган инициатив
проектлар әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендә төзелә һәм Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында
законнарда, шулай ук әлеге Тәртиптә билгеләнгән белешмәләр булырга тиеш.
4. Чираттагы финанс елында гамәлгә ашыруга тәкъдим ителә
(планлаштырыла)
инициативалы
проектлар
агымдагы
финанс
елында
проектларның инициаторлары тарафыннан тәкъдим ителергә мөмкин.
3 бүлек. Инициативалы проектлар турында фикер алышу тәртибе
1. Инициативалы проект, аны җирлек башкарма комитетына керткәнче,
гражданнар җыенында, җыелышында яки конференциясендә, шул исәптән
территориаль иҗтимагый үзидарәне гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча
гражданнар җыелышында яки конференциясендә, инициативалы проект турында
фикер алышу, аның җирлек халкы мәнфәгатьләренә яки аның өлешенә туры
килүен билгеләү, инициативалы проектны тормышка ашыруның максатка
ярашлыгын билгеләү, шулай ук җыеннар, җыелыш, гражданнар конференциясе
тарафыннан инициативалы проектларга ярдәм итү турында Карар кабул итү
максатында каралырга тиеш.
Инициативалы проектка ярдәм итү турындагы мәсьәлә буенча
гражданнарның фикерен ачыклау гражданнар арасында сораштыру, аларның
имзаларын җыю юлы белән үткәрелергә мөмкин.
2. Бер җыенда, бер җыелышта, гражданнарның бер конференциясендә яки
гражданнардан бер сораштыру үткәргәндә берничә инициативалы проектны карау
мөмкин.
3. Җыен, җыелышлар, конференцияләр һәм гражданнар арасында
сораштыру үткәрү, аларның имзаларын җыю Россия Федерациясендә җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турындагы законнар, җирлек уставы,
шулай ук җирлек Советы карарлары нигезендә гамәлгә ашырыла.
4 бүлек. Инициативалы проектларны кертү тәртибе
1. Инициативалы проектны кертү инициативалы проектның вәкаләтле
органына инициативалы проектны җибәрү юлы белән, Проект составына керүче
документлар һәм материаллар, җыен беркетмәләре, гражданнар җыелышлары яки
конференцияләре, гражданнар арасында сораштыру нәтиҗәләре һәм (яки) җирлек
халкының инициативалы проектына булышлык күрсәтүен раслаучы кул куелган
битләр кушып гамәлгә ашырыла.
Проектның инициаторы физик затлар булган очракта, аларның шәхси
мәгълүматларын эшкәртүгә № 3 кушымта нигезендә төзелгән ризалык инициатив
проектка куела.

2. Инициативалы проектны авыл җирлеге башкарма комитетына кертү
турындагы мәгълүмат инициативалы проект кертелгәннән соң өч эш көне эчендә
җирлекнең рәсми сайтында бастырып чыгарылырга (халыкка җиткерелергә) һәм
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштырылырга тиеш һәм
инициативалы проектта күрсәтелгән белешмәләр, шулай ук проект инициаторлары
турында белешмәләр булырга тиеш.
3. Бер үк вакытта гражданнар җирлек башкарма комитетына инициатив
проект буенча үз искәрмәләрен һәм тәкъдимнәрен бирү мөмкинлеге турында хәбәр
итәләр, аларны тәкъдим итү вакыты биш эш көненнән дә ким булмаска тиеш.
Үз искәрмәләрен һәм тәкъдимнәрен унтугыз яше тулган җирлек халкы
җибәрергә хокуклы.
5 бүлек. Инициативалы проектларны карау тәртибе
1. Җирлек башкарма комитетына кертелгән инициатив проект әлеге
Тәртипнең 2, 3 бүлекләрендә, әлеге Тәртипнең 4 бүлегендәге 1 пунктында
билгеләнгән таләпләргә туры килгән көннән алып 30 календарь көн эчендә
мәҗбүри каралырга тиеш.
2. Инициативалы проектлар, алар кергән көннән алып, өч эш көне эчендә,
вәкаләтле орган тарафыннан, кертелгән инициативалы проектка туры килә торган
эшчәнлек юнәлешләрен алып баручы авыл җирлеге башкарма комитеты
белгечләре адресына җибәрелә.
3. Кертелгән инициативалы проектка туры килә торган эшчәнлек
юнәлешләренә кураторлык итүче авыл җирлеге башкарма комитеты белгечләре
тиешле инициативалы проектны тормышка ашыруның мөмкинлеге, максаты
турында вәкаләтле орган адресына бәяләмә әзерли һәм җибәрә.
Бәяләмәне әзерләү һәм җибәрү проект буенча проект кергән көннән алып 10
календарь көннән дә соңга калмыйча һәр инициатив проект буенча гамәлгә
ашырыла, кертелгән инициативалы проектка туры килә торган эшчәнлек
юнәлешләренә кураторлык итә.
4. Әгәр җирлек башкарма комитетына берничә инициатив проект кертелгән
булса, шул исәптән өстенлекле проблемаларны тасвирлау белән, вәкаләтле орган
бәйге нигезендә сайлап алуны оештыра һәм бу хакта проект инициаторына хәбәр
итә.
5. Әлеге бүлекнең 7 пунктындагы 1-5 пунктчаларында күрсәтелгән
очракларда, бәйге нигезендә сайлап алуга инициатив проектлар рөхсәт ителми.
6.
Авыл җирлеге башкарма комитеты инициативалы проектны карау
нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсен кабул итә:
1) җирлек бюджеты турындагы карарда каралган бюджет ассигнованиеләре
чикләрендә җирлек бюджеты проектын төзү һәм карау (җирлек бюджеты турындагы
карарга үзгәрешләр кертү) тәртибе нигезендә тиешле максатларга һәм (яки) җирлек
бюджеты турындагы карарда каралган бюджет ассигнованиеләре чикләрендә
инициативалы проектны хупларга һәм эшне дәвам итәргә;
2) инициативалы проектка ярдәм итүдән баш тартырга һәм инициативалы
проектка
ярдәм
итүдән
баш
тарту
сәбәпләрен
күрсәтеп,
проектны
инициаторларына кире кайтарырга.
7. Җирлек башкарма комитеты инициативалы проектка ярдәм итүдән баш
тарту турында түбәндәге очракларның берсендә карар кабул итә:
1) инициатив проектны кертү һәм аны карауның билгеләнгән тәртибен
үтәмәү;
2) инициативалы проектның федераль законнар һәм Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, җирлек уставы таләпләренә туры килмәве;

3) җирлекнең җирле үзидарә органнарында кирәкле вәкаләтләр һәм хокуклар
булмау сәбәпле, инициативалы проектны гамәлгә ашыру мөмкинлеге булмау;
4) җирлек бюджетының инициатив проектны гамәлгә ашыру өчен кирәк
булган акчалар күләмендә акчалары булмау (аларны формалаштыру чыганагы
инициативалы түләүләр булмаган);
5) инициативалы проектта тасвирланган проблеманы нәтиҗәлерәк ысул
белән хәл итү мөмкинлеге булу;
6) инициативалы проектны бәйге нигезендә сайлап алуны узмаган дип тану.
8. Җирлек башкарма комитеты әлеге бүлекнең 7 бүлегендәге 5 пунктчасында
каралган очракта, проект инициаторларына инициативалы проектны бергәләп
эшләп бетерергә, шулай ук аны дәүләт органы каравына аның компетенциясе
нигезендә тәкъдим итәргә тиеш.
9. Җирлек Башкарма комитетының инициатив проектларын карауга бәйле
мәсьәләләр буенча инициатив эшчәнлектә катнашучыларның үзара хезмәттәшлеге
тәртибе җирлек башкарма комитеты тарафыннан раслана.
6 бүлек. Килештерү комиссиясенең инициатив проектларын карау һәм бәйге
нигезендә сайлап алуны уздыру тәртибе
1. Әлеге Тәртипнең 5 бүлегендәге 4 пунктында билгеләнгән очракта,
инициативалы проектлар килештерү комиссиясе тарафыннан үткәрелә торган
бәйге нигезендә сайлап алынырга тиеш.
2. Килештерү комиссиясе составы авыл җирлеге башкарма комитеты
тарафыннан раслана.
3. Инициативалы проектларны сайлап алу әлеге тәртипнең 7 бүлегендә
билгеләнгән инициативалы проектларны бәяләү методикасы һәм критерийлары
нигезендә гамәлгә ашырыла.
4. Килештерү комиссиясе инициативалы проектны карау нәтиҗәләре буенча
түбәндәге карарларның берсен кабул итә:
- инициативалы проектны бәйге нигезендә сайлап алу узган дип танырга;
- инициативалы проектны бәйге нигезендә сайлап алуны узмаган дип танырга.
5. Килештерү комиссиясе карары тәкъдим ителгән һәр инициативалы проект
буенча кабул ителә.
7 бүлек. Инициативалы проектларны бәяләү методикасы һәм критерийлары
1. Инициативалы проектларны бәяләү методикасы инициативалы проектны
бәяләүнең билгеләнгән критерийлары буенча йомгаклау бәясен исәпләү
алгоритмын билгели.
2. Инициативалы проектларны бәяләү критерийлары исемлеге һәм аларның
баллар буенча бүленү әһәмияте әлеге тәртипкә 2 нче кушымта белән билгеләнә.
3. Инициативалы проектны бәяләү һәр инициативалы проект буенча аерым
гамәлгә ашырыла.
4. Һәр критерий буенча инициативалы проектны бәяләү балларда билгеләнә.
5. Инициативалы проектның максималь йомгаклау бәясе-100 балл, минималь
0.
6. Бәйге сайлап алуын узган булып йомгаклау бәясе нәтиҗәләре буенча 50
һәм аннан да күбрәк балл җыючылар санала.
Җирлек бюджетында каралган барлык инициативалы проектларны тормышка
ашыру өчен каралган бюджет ассигнованиеләре җитмәгәндә, бәйге сайлап алуын
узган инициатив проектлар иң күп балл җыйган, аларны җирлек бюджеты акчалары
исәбеннән гамәлгә ашыру җирлек бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләре
күләме чикләрендә мөмкин.

7. Инициативалы проектка йомгаклау бәясе түбәндәге формула буенча
исәпләнә:
Ик = (П(ПКОкi)) х (∑(Ркg)),
монда:
Ик - әлеге тәртипкә 2 кушымтада күрсәтелгән критерийларны үтәүне исәпкә
алып исәпләнгән инициативалы проектның йомгаклау бәясе;
ki - әлеге тәртипкә 2
кушымтада күрсәтелгән «Гомуми критерийлар»
төркеменә керүче критерийлар күп.
Һәр критерий ki әһәмияте 0 яки 1 кабул итәргә мөмкин;
«Проектны бәйге нигезендә сайлап алуны узукритерийлары» төркеменә
керүче һәр критерий буенча проектка бирелгән баллар саны
ki - әлеге тәртипкә 2
кушымтада күрсәтелгән «Гомуми критерийлар»
төркеменә керүче күп критерийлар .
∑(Ркд) - «Конкурс сайлап алуны узу критерийлары» төркеменә керүче һәр
критерий буенча инициативалы проектка бирелгән баллар суммасы.
Kg критерийларының һәркайсы әлеге Тәртипкә 2 кушымтада күрсәтелгән
күрсәткечләр чикләрендә критерийны үтәү дәрәҗәсенә туры килә торган әһәмияткә
ия булырга мөмкин.
8 бүлек. Килештерү комиссиясен формалаштыру һәм аның эшчәнлеге
тәртибе
1. Килештерү комиссиясе составы авыл җирлеге башкарма комитеты
тарафыннан төзелә. Шул ук вакытта Килештерү комиссиясе әгъзаларының гомуми
саныннан яртысы җирлек Советы тәкъдимнәре нигезендә билгеләнергә тиеш.
2. Килештерү комиссиясе утырышларында Килештерү комиссиясе әгъзалары
булмаган чакырылган затлар катнаша ала.
3. Проектларны башлап җибәрүчеләр һәм аларның вәкилләре Килештерү
комиссиясе утырышында утырышта карала торган инициативалы проектлар буенча
үз позициясен бәян итү өчен чакырылган затлар сыйфатында катнаша алалар.
4. Килештерү комиссиясе түбәндәге функцияләрне башкара:
- әлеге Тәртипкә 2 кушымта нигезендә инициативалы проектларны бәяләү
критерийлары нигезендә конкурс сайлап алуында катнашу өчен тәкъдим ителгән
инициативалы проектларны карый, бәяли;
- инициативалы проектларга йомгаклау бәясен формалаштыра;
- инициативалы проектны конкурс нигезендә сайлап алуны узган яки узмаган
дип тану турында Карар кабул итә.
5. Килештерү комиссиясе Килештерү комиссиясе рәисеннән, Килештерү
комиссиясе рәисе урынбасары, Килештерү комиссиясе секретаре һәм Килештерү
комиссиясе әгъзаларыннан тора.
6. Килештерү комиссиясе әгъзаларының вәкаләтләре:
1) Килештерү комиссиясе рәисе:
- Килештерү комиссиясе эшчәнлегенә җитәкчелек итә, аның эшен оештыра;
- Килештерү комиссиясе утырышларын алып бара, утырыш беркетмәләренә
кул куя;
- Килештерү комиссиясе тарафыннан кабул ителгән карарларның үтәлешен
гомуми контрольдә тотуны гамәлгә ашыра;
- Килештерү комиссиясе эшендә Килештерү комиссиясе әгъзасы буларак
катнаша;
2) Килештерү комиссиясе рәисе урынбасары:
- рәис булмаганда Килештерү комиссиясе рәисе вәкаләтләрен башкара;
- Килештерү комиссиясе эшендә Килештерү комиссиясе әгъзасы буларак
катнаша;
3) Килештерү комиссиясе сәркатибе:

- Килештерү комиссиясенең чираттагы утырышының көн тәртибе проектын
формалаштыра;
- Килештерү комиссиясе утырышына материаллар әзерләүне тәэмин итә;
- Килештерү комиссиясе әгъзаларына аның чираттагы утырышлары турында
хәбәр итә;
- Килештерү комиссиясе утырышлары беркетмәләрен алып бара һәм
имзалый;
- Килештерү комиссиясе эшендә Килештерү комиссиясе әгъзасы буларак
катнаша;
4) Килештерү комиссиясе әгъзалары:
- тәкъдим ителгән инициативалы проектларны карау һәм бәяләүне гамәлгә
ашыралар;
- инициативалы проектны конкурс нигезендә сайлап алуны узмаган яисә
узмаган дип тану турында Карар кабул итүдә һәм тавыш бирүдә катнашалар.
7. Килештерү комиссиясе утырышта аның әгъзаларының расланган
составының яртысыннан да ким булмаган өлеше катнашса, карарлар кабул итә.
8. Бәйге сайлап алуын узган инициатив проектлар турында Килештерү
комиссиясе карары утырышта катнашучыларның күпчелек тавышы белән ачык
тавыш бирү юлы белән кабул ителә.
Тавышлар тигез булган очракта, Килештерү комиссиясе утырышында
рәислек итүче тавышы хәлиткеч булып тора.
9. Килештерү комиссиясе карарлары беркетмәләр тарафыннан Килештерү
комиссиясе утырышы көненнән алып 4 эш көне эчендә рәсмиләштерелә,
Килештерү комиссиясе рәисе һәм Секретаре тарафыннан имзалана һәм
беркетмәгә кул куелганнан соң 1 эш көне эчендә Килештерү комиссиясе
әгъзаларына җибәрелә.
Беркетмәдә катнашучылар исемлеге, утырышта каралган мәсьәләләр
исемлеге һәм алар буенча хәл итү күрсәтелә.
9 бүлек. Инициативалы проектларны гамәлгә ашыру тәртибе
1. Килештерү комиссиясе утырышы беркетмәсе нигезендә, җирлекнең
муниципаль программалары координаторлары инициативалы проектларны гамәлгә
ашыру чараларын җирлекнең муниципаль программалары составына кертүне
тәэмин итәләр.
2. Инициативалы проектларны тормышка ашыру җирлек бюджеты акчалары,
инициативалы проект һәм (яки) ирекле милек һәм (яки) инициативалы проектны
гамәлгә ашыруда катнашу өчен инициативалы проект белән каралган күләмдә
инициативалы түләүләр һәм инициативалы проект белән каралган күләмдә үз
көчләре белән финанслану шартларында гамәлгә ашырыла.
3. Проект инициаторы аны гамәлгә ашыра башлаганчы, җирлек бюджеты
акчалары хисабына, җирлек башкарма комитеты белән төзелгән иганә килешүе
нигезендә, җирлек бюджеты кеременә инициативалы түләүләр кертүне тәэмин итә
һәм (яки) җирлек башкарма комитеты белән ирекле иганә килешүе һәм (яки)
түләүсез хезмәт күрсәтү/эшләр башкару, инициатив проектны тормышка ашыру
буенча килешү төзи.
4. Иганә килешүләре төзүгә, бушлай хезмәт күрсәтү/эшләр башкару,
инициативалы түләүләрне кертү һәм кире кайтару мәсьәләләре буенча
инициативалы эшчәнлектә катнашучыларның үзара хезмәттәшлеге тәртибе үзара
хезмәттәшлек регламенты белән билгеләнә.
5. Инициативалы түләүләрне исәпкә алу һәр проект буенча аерым
башкарыла.

6. Аккумуляцияләнгән инициативалы түләүләрнең максатчан кулланылышын
контрольдә тоту Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы бюджет
законнары нигезендә гамәлгә ашырыла.
7. Инициативалы проектны гамәлгә ашыру барышын авыл җирлегенең
муниципаль программалары координаторлары контрольдә тота, аның кысаларында
тиешле инициативалы проектларны гамәлгә ашыру каралган.
Проект инициаторлары, җирлек территориясендә яшәүче гражданнар җыены,
җыелышы яки конференциясе белән вәкаләтле башка гражданнар, шулай ук
Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнә
торган башка затлар инициативалы проектны Россия Федерациясе һәм Татарстан
Республикасы законнарына каршы килми торган рәвешләрдә гамәлгә ашыруны
иҗтимагый контрольдә тотарга хокуклы.
8. Проект инициаторлары яки аларның вәкилләре товарлар китерү, эшләр
башкару, хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәләрен кабул итүдә мәҗбүри катнашалар.
Килештерү комиссиясе әгъзалары товарларны китерү, эшләр башкару,
хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәләрен кабул итүдә катнашырга хокуклы.
9. Проектның инициаторы, Килештерү комиссиясе әгъзалары инициативалы
проектны гамәлгә ашыру барышы турында мәгълүматтан файдалану хокукына ия.
10. Составына инициатив проектны тормышка ашыру чаралары кертелгән
муниципаль программалар координаторлары ай саен хисаптан соң килүче айның 5
числосыннан да соңга калмыйча җирлек башкарма комитетына инициативалы
проектны тормышка ашыруның барышы турында отчет җибәрәләр.
11. Җирлекнең муниципаль программалары координаторлары инициативалы
проект тормышка ашырылган елның 31 декабренә кадәр инициативалы проектны
тормышка ашыруның тәмамлануын раслаучы документлар (кабул итү актлары,
башкарылган эшләр актлары, күрсәтелгән хезмәтләр актлары, түләүне раслаучы
документлар, проектны тормышка ашыруга иҗтимагый контроль үткәрү
максатларында төркем җыелышларының беркетмәләре, фоторәсемнәр һ.б.)
җирлек башкарма комитетына җибәрүне тәэмин итәләр.
12. Җирлек Башкарма комитетының инициатив проектын карау, инициатив
проектны тормышка ашыруның барышы, шул исәптән акча средстволарыннан
файдалану, аны тормышка ашыруда кызыксынучы затларның ирекле милек һәм
(яки) хезмәт катнашында катнашуы турында мәгълүмат бастырып чыгарылырга
(халыкка җиткерелергә) һәм җирлекнең рәсми сайтында «Интернет»мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә урнаштырылырга тиеш.
13. Инициативалы проектны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре турындагы хисап
инициативалы проектны гамәлгә ашыру тәмамланганнан соң 30 календарь көн
эчендә җирлекнең рәсми сайтында бастырылырга (халыкка җиткерелергә) тиеш.
10 бүлек. Инициативалы түләүләр суммаларын исәпләү һәм кире кайтару
тәртибе
1. Инициативалы проект гамәлгә ашырылмаса, я инициатив проектны
гамәлгә ашыру максатларында файдаланылмаган инициативалы проектны гамәлгә
ашыру нәтиҗәләре буенча инициативалы түләүләр калган очракта, инициативалы
түләүләр проект инициаторларына кире кайтарылырга тиеш (алга таба - кире
кайтарылырга тиешле акчалар).
2. Проект инициаторларына кире кайтарылырга тиешле акчалар күләме
инициативалы проектны финанслауның процент нисбәтеннән чыгып исәпләнә.
3. Проект инициаторлары, инициатив түләүләрне кире кайтару максатыннан,
җирлек башкарма комитетына банк реквизитларын күрсәтеп, акчаны кире кайтару
өчен гариза тапшыралар.
4. Авыл җирлеге башкарма комитеты гариза кергән көннән 5 эш көне эчендә
акчаны кире кайтаруны башкара.

Татарстан Республикасы Ютазы муниципь районы «Урыссу авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегендә инициативалы проектларны
тәкъдим итү, кертү, фикер алышу һәм карау тәртибе турындагы
карарга 1 кушымта
Инициативалы проект
«____»_________20__ел
№ п/п
Инициативалы проектның гомуми бәясе
1.
Инициативалы проектны бәяләү
2.
Җирле әһәмияткә ия булган мәсьәләләр яисә аларны хәл
итү хокукы 2003 елның 6 октябрендәге «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль закон
нигезендә җирле үзидарә органнарына бирелгән башка
мәсьәләләр, аларны үтәү өчен инициативалы проект
җибәрелгән
3.
Инициативалы проектны тормышка ашыру территориясе
4.
Инициативалы проектның максаты һәм бурычлары
5.
Инициативалы проектның тасвирламасы (проблеманы
тасвирлау һәм аның актуальлеген (кискенлеген) нигезләү,
аны хәл итү буенча тәкъдимнәр, инициативалы проектны
гамәлгә ашыру чараларын тасвирлау
6.
Инициативалы проектны гамәлгә ашырудан көтелгән
нәтиҗәләр
7
Финанслау тәмамланганнан соң (куллану, эчтәлек һ. б.)
инициативалы проектның алга таба үсешен тасвирлау
8.
Турыдан-туры ярдщм алучылар саны (кеше) (турыдантуры ярдәм алучыларны билгеләү механизмы)
9.
Инициативалы проектны гамәлгә ашыру вакытлары
10.
Проектның инициаторы турында мәгълүмат (Ф. И. А.
(физик затлар өчен), исеме (юридик затлар өчен)

Мәгълүматлар

11.

Инициативалы проектның гомуми бәясе

12.

Инициативалы проектны тормышка ашыру өчен җирлек
бюджеты акчалары
Инициатив түләүләр күләме проект инициаторы
тарафыннан тәэмин ителә, шул исәптән:
Гражданнарның акчалары
Юридик затларның, шәхси эшмәкәрләрнең акчалары
Проектның инициаторы, шул исәптән, акчалата кертем
күләме:
Гражданнарның акчалата кертеме (ирекле милек
катнашуы, хезмәт катнашуы)
Юридик затларның, шәхси эшмәкәрләрнең акчалата
кертемнәре (ирекле милек катнашуы, хезмәт катнашуы)

13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
14.2.

Проектның инициаторы (инициатор вәкиле) ___________________ Ф. И. А.
(имза)

Кушымталар: 1. Инициативалы проектның фаразланган бәясен исәпләү һәм нигезләү һәм (яки) проект-смета (смета)
документлары.
2. Проект инициаторы (инициатор вәкиле) тарафыннан имзаланган, ул инициативалы түләүләрне тәэмин итү һәм
(яки) ирекле милек катнашуы һәм (яки) инициативалы проектны гамәлгә ашыруда проект инициаторлары тарафыннан хезмәт
катнашуы буенча йөкләмәләрне үз эченә алган гарантия хаты.
3. Проект инициаторының вәкаләтләрен раслаучы документлар: паспорт күчермәсе, ышаныч кәгазе күчермәсе
(кирәк булган очракта), җитәкчене билгеләү турында карар, устав күчермәсе һәм вәкаләтләрне раслаучы башка документлар.
4. Инициативалы проектка (инициативалы проектны визуальләштерү чараларын кулланып) презентация
материаллары.
5. Өстәмә материаллар (сызымнар, макетлар, график материаллар һәм башкалар) кирәк булганда.
6. Проект инициаторының (инициатив төркем вәкиленең) персональ мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык.

Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы «Урыссу авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегендә инициативалы
проектларны тәкъдим итү, кертү, фикер алышу һәм
карау тәртибенә
2 нче кушымта
Инициативалы проектны бәяләү критерийлары
Критерий
Критерийлар
Критерий исеме/критерийлар төркеме
номеры
буенча баллар
1.
Конкурс сайлап алуын узу критерийлары, (ПКОк)
Инициативалы проектны тормышка ашыру чаралар үткәрүне, объектлар төзүне
(реконструкцияләүне), ремонтлауны, төзекләндерүне, шәхси коммерция
эшчәнлеге
1.1.
(шәхси предприятиеләр, барлар, рестораннар һ. б.);
дини оешмалар (чиркәүләр, мәчетләр һ. б.);
аерым этник төркемнәр уздыруны күздә тота.
әйе
0
юк
1
1.2.
Җирлекнең бюджет акчалары суммасы 1 500 мең сумнан артып китә.
әйе
0
юк
1
"Проектны бәйге нигезендә сайлап алуны узу"
Нәтиҗә «Конкурс сайлап алуын
критерийлары төркеменә керүче һәр критерий буенча
узу критерийлары»:
проектка бирелгән баллар саны»
2.
Рейтинг критерийлары, (Рк)
2.1.
Инициативалы проектны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге:
2.1.1.
Инициативалы проектны тормышка ашыруның иҗтимагый файдасы
җирлек халкы өчен югары социаль, мәдәни, ял итү һәм башка
иҗтимагый файдалы проект буларак бәяләнә: актив
гражданлык позициясе,
сәламәт яшәү рәвеше формалаштыруга ярдәм итә, әхлак,
толерантлык, башка социаль әһәмиятле сыйфатлар (чаралар,
акцияләр, форумнар)
тәрбияләүгә юнәлдерелгән;социаль өлкә муниципаль
объектларын төзүгә, үстерүгә һәм ремонтлауга юнәлтелгән;
5
иҗтимагый инфраструктура объектларын төзүгә, үстерүгә һәм
ремонтлауга,
төзекләндерүгә, төзекләндерүгә, рекреацион зоналарга,
социаль җәлеп итү нокталары, халык күпләп ял итә торган
урыннар, мәдәни мирас объектлары төзү (реконструкцияләү),
җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын капиталь ремонтлау
һәм ремонтлауга юнәлдерелгән
проект җәмәгать файдасына ия булмаган буларак бәяләнә
0
2.1.2.
Проблеманың актуальлеге (кискенлеге):
бик югары - проблема халык тарафыннан критик дип бәяләнә,
проблеманы хәл итү халыкның тормыш-көнкүрешен тәэмин итү
8
шартларын саклау һәм саклап калу өчен кирәк.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.3.

югары – проблема халык тарафыннан шактый бәяләнә, аның
чишелешенең булмавы тормыш сыйфатына тискәре йогынты
7
ясаячак
уртача - проблема халык тарафыннан актуаль дип бәяләнә,
6
аны хәл итү тормыш сыйфатын яхшыртуга китерергә мөмкин.
түбән - халык тарафыннан актуаль буларак бәяләнми, аның
0
карары тормыш сыйфатын яхшыртуга китерми
Инициативалы проектны гамәлгә ашырудан турыдан - туры
иминлек алучылар саны:
500 кешедән артык
4
250 кешедән 500 кешегә кадәр
3
50 кешедән 250 кешегә кадәр
2
50 кешегә кадәр
1
Бер турыдан-туры иминлек алучыга исәпләгәндә инициативалы
проектның бәясе:
250 сумга кадәр
15
250 сумнан 500 кешегә кадәр
14
500 сумнан 750 сумга кадәр
13
750 сумнан 1000 сумга кадәр
12
1000 сумнан 1500 сумга кадәр
11
1500 сумнан 2000 сумга кадәр
10
2000 сумнан 2500 сумга кадәр
9
2500 сумнан 3000 сумга кадәр
8
3000 сумнан 3500 сумга кадәр
7
3500 сумнан алып
6
Инициативалы проект нәтиҗәләрен карап тоту (тоту) максатларында киләсе
чорларда өстәмә бюджет чыгымнарын гамәлгә ашыру зарурилыгы
юк
5
әйе
0
Инициативалы проектны гамәлгә ашыру вакыты
1 календарь елга кадәр
4
2 календарь елга кадәр
3
3 календарь елга кадәр
2
3 календарь елдан артык
1
«Тормыш вакыты» инициативалы проект нәтиҗәләре
5 елдан алып
4
3 елдан 5 елга кадәр
3
1 елдан 3 елга кадәр
2
1 елга кадәр
1
Инициатив проектның оригинальлеге, инновациясе
Инициативалы проект идеясенең оригинальлеге, үзенчәлекле булуы
әйе
5
юк
0
Инновацион технологияләр, яңа техник карарлар куллану
әйе
5
юк
0
Инициативалы проектны бәйге нигезендә сайлап алуда катнашу өчен
документлар әзерләү сыйфаты

2.3.1.

Гаризага кушып бирелгән проект-смета (смета) документларының (төзелеш
(реконструкция), капиталь ремонт, ремонт буенча) булу
әйе яисә проект-смета (смета) документларына ихтыяҗ юк

2.3.2.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

10

юк
0
Гаризага теркәлгән презентация материаллары булу
әйе
10
юк
0
Инициативалы проектны әзерләүдә һәм гамәлгә ашыруда җәмәгатьчелекнең
катнашуы
Гражданнарның инициативалы проектын финанслашу дәрәҗәсе
инициатив проектның бәясе 20% алып
5
инициатив проектның бәясе 15% алып 20% кадәр
4
инициатив проектның бәясе 10% алып 15% кадәр
3
инициатив проектның бәясе 5% алып 10% кадәр
2
инициатив проектның бәясе 5% кадәр
1
Юридик затлар, шул исәптән социаль юнәлешле коммерциячел булмаган
оешмалар һәм шәхси эшкуарлар тарафыннан инициативалы проект бәясенең 20
% ыннан яисә социаль юнәлешле коммерциячел
булмаган оешмалар тарафыннан инициативалы проект
хакының 5% ыннан социаль юнәлешле коммерциячел булмаган
5
оешмаларны финанслашу дәрәҗәсе
инициатив проектның бәясе 15% алып 20% кадәр
4
инициатив проектның бәясе 10% алып 15% кадәр
3
инициатив проектның бәясе 5% алып 10% кадәр
2
инициатив проектның бәясе 5% кадәр
1
Инициативалы проектны гамәлгә ашыруда гражданнарның мөлкәти һәм (яки)
хезмәт катнашуы дәрәҗәсе
инициатив проектның бәясе 20% алып
5
инициатив проектның бәясе 15% алып 20% кадәр
4
инициатив проектның бәясе 10% алып 15% кадәр
3
инициатив проектның бәясе 5% алып 10% кадәр
2
инициатив проектның бәясе 5% кадәр
1
Юридик затларның, шул исәптән социаль юнәлешле коммерциячел булмаган
оешмаларның һәм шәхси эшмәкәрләрнең инициатив проектны тормышка
ашыруда мөлкәт һәм (яки) хезмәт катнашуы дәрәҗәсе
проект бәясенең 20% ыннан яки социаль юнәлешле
коммерциячел булмаган оешмаларның хезмәт катнашуы
5
инициатив проект бәясенең 5% ыннан
инициатив проектның бәясе 15% алып 20% кадәр
4
инициатив проектның бәясе 10% алып 15% кадәр
3
инициатив проектның бәясе 5% алып 10% кадәр
2
инициатив проектның бәясе 5% кадәр
1
Территориясендә инициативалы проект гамәлгә ашырылучы авыл җирлеге
аның территориясендә инициативалы проект гамәлгә
ашырылахалкы саныннан 15% ка кадәр булган инициативалы
5
проектка ярдәм итү дәрәҗәсе
җирлек территориясендә инициативалы проект гамәлгә
4
ашырыла торган халык саныннан 10% тан 15% ка кадәр

җирлек территориясендә инициативалы проект гамәлгә
3
ашырыла торган халык саныннан 5% тан 10% ка кадәр
җирлек территориясендә инициативалы проект гамәлгә
2
ашырыла торган халык саныннан 1% тан 5% ка кадәр
җирлек территориясендә инициативалы проект гамәлгә
1
ашырыла торган халык саныннан 1% ка кадәр
«Бәйге сайлап алуны узу критерийлары» төркеменә
Нәтиҗәләр «Рейтинг
керүче һәр критерий буенча инициативалы проектка
критерийлары»:
бирелгән баллар суммасы
нәтиҗә «Бәйге сайлап алуны узу критерийлары»,
Инициативалы проектны бәяләү
«Рейтинг критерийлары»

Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы
«Урыссу авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә
инициативалы проектларны тәкъдим итү, кертү,
фикер алышу һәм карау тәртибенә
3 кушымта
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык
(инициатив проектны бирү урыны)

«___» ________ 20__ ел
Мин,
_____________________________________________________________________,
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

түбәндәге адрес буенча теркәлгән: ____________________________
__________________________________________________________________________
_______________________серия__________№__________________________________
тарафыннан бирелгән
(шәхесне раслаучы документ)
(көн)
_________________________________________________________________________,
(шәхесне раслаучы документны биргән орган)
2006 елның 27 июлендәге «Шәхси мәгълүматлар турында» 152-ФЗ санлы Федераль
законның 9 маддәсе нигезендә әлеге карарга үз ризалыгымны бирәм:
1. Шәхси мәгълүмат операторларына минем шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә:
423960, РФ, ТР, Ютазы районы, Иске Урыссу авылы, Совет урамы, 16в йорт адресы
буенча урнашкан Урыссу авыл җирлеге башкарма комитетына: проектның инициаторы
вәкаләтләрен раслаучы документ, теркәлү һәм яшәү адресы, элемтә өчен телефон
номеры, электрон адрес.
Персональ мәгълүматларны эшкәртү, минем тәкъдим иткән инициативалы
проектны тормышка ашыру, аны бәйге нигезендә сайлап алу, шулай ук инициативалы
проектны электрон чыганакларда тормышка ашыру турындагы мәгълүматларны
саклауга юнәлдерелгән инициативалы бюджетлау проектын карау максатыннан,
операторлар тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Әлеге килешү, мәгълүмат алмашу, зарарсызлау, блоклау, шулай ук Россия
Федерациясенең гамәлдәге законнарында каралган теләсә нинди башка гамәлләрне
гамәлгә ашыру өчен, югарыда күрсәтелгән максатларга ирешү өчен кирәк булган
минем шәхси мәгълүматларыма карата (чикләүләрсез) гамәлләрне гамәлгә ашыруга,
шул исәптән җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (яңарту, үзгәртү), өченче
затларга куллану, тапшыру, куллануга, шәхси мәгълүматларны блоклауга, шулай ук
Россия Федерациясенең гамәлдәге законнарында каралган теләсә нинди башка
гамәлләрне гамәлгә ашыруга бирелә.
Минем шәхси мәгълүматка Урыссу авыл җирлеге башкарма комитеты
хезмәткәрләре, кирәк булган очракта, үз йөкләмәләрен үтәү өчен таләп ителә торган
күләмдә керә ала.
Урыссу авыл җирлеге башкарма комитеты гражданнарның шәхси
мәгълүматларын, гамәлдәге законнарда каралган очраклардан тыш, өченче затларга
ачмый.
Әлеге килешү, әгәр федераль законда башкасы каралмаган булса, әлеге
максатларга ирешүдә кирәклеге югалган очракта, эшкәртү максатларына ирешү вакыты
белән бирелә.
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык яңадан алынырга мөмкин.
_____________________________________________ /___________________________/
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
(имза)

