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РЕШЕНИЕ
10 март 2021 ел

КАРАР
№ 16

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлегендә Инициатив проектларны күрсәтү, кертү, тикшерү, карау, шулай ук
аларны конкурс нигезендә сайлап алуны уздыру Тәртибен раслау турында
2020 елның 20 июлендҽге 236-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга үзгҽрешлҽр
кертү турында», 2020 елның 20 июлендҽге 216-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе
Бюджет кодексына үзгҽрешлҽр кертү турында» Федераль законнар нигезендҽ,
Коркачык авыл җирлеге Советы,
КАРАР БИРДЕ:
1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлегендҽ инициатив проектларны күрсҽтү, кертү, тикшерү, карау, шулай ук
аларны конкурс нигезендҽ сайлап алуны уздыру Тҽртибен ҽлеге карарга кушымта
нигезендҽ расларга.
2. Коркачык авыл җирлеге Башкарма комитетын инициатив проектларны
карау эшлҽрен оештыруга, шулай ук аларны Биектау муниципаль районы Коркачык
авылҗирлегендҽ конкурс нигезендҽ сайлап алуны уздыруга җаваплы вҽкалҽтле
орган итеп билгелҽргҽ.
3. Ҽлеге карарны авыл җирлегенең рҽсми стендларында, Биектау муниципаль
районының рҽсми сайтында http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ авыл җирлеклҽре
бүлегендҽ һҽм Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми порталында
www.pravo.tatarstan.ru урнаштыру юлы белҽн бастырып чыгарырга (халыкка
җиткерергҽ).
4. Карар аны бастырганнан (халыкка җиткергҽннҽн) соң үз көченҽ керҽ.
5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам.
Совет рҽисе,
Авыл җирлеге Башлыгы

Р.Ф. Салихҗанов

Расланган
Биектау
муниципаль
районы
Коркачык авыл җирлеге Советының
2021 елның 10 марты № 16 Карары
белҽн

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлегендә инициатив проектларны күрсәтү, кертү, тикшерү, карау,
шулай ук аларны конкурс нигезендә сайлап алуны уздыру
Тәртибе
1 бүлек. Гомуми нигезләмәләр
1. Ҽлеге Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлегендҽ инициатив проектларны күрсҽтү, кертү, тикшерү, карау, шулай ук
аларны конкурс нигезендҽ сайлап алуны үткҽрү Тҽртибе (алга таба - Тҽртип) гомуми
нигезлҽмҽлҽрне, Коркачык авыл җирлегендҽ (алга таба – җирлек) шулай ук
инициатив проектларны күрсҽтү, кертү, карау процедураларын гамҽлгҽ ашыру,
шулай ук аларны конкурс нигезендҽ сайлап алуны үткҽрү кагыйдҽлҽрен билгели.
2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициатив проектлар - җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне яисҽ җирлекнең
җирле үзидарҽ органнарына хҽл итү хокукы бирелгҽн башка мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү
буенча җирлек халкы өчен өстенлекле ҽһҽмияткҽ ия чараларны җирлек
территориясендҽ, территориясе өлешендҽ гамҽлгҽ ашыру максатларында ҽлеге
Тҽртип нигезендҽ проектлар инициаторлары тарафыннан эшлҽнгҽн һҽм тҽкъдим
ителгҽн проектлар.
Инициатив проектлар гамҽлгҽ ашырыла ала торган җирлек территориясенең
бер өлешен билгелҽү тҽртибе җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ;
2) инициатив түлҽүлҽр - конкрет инициатив проектларны гамҽлгҽ ашыру
максатларында ирекле рҽвештҽ түлҽнҽ торган һҽм Россия Федерациясе Бюджет
кодексы нигезендҽ җирлек бюджетына күчерелҽ торган гражданнарның,
индивидуаль эшмҽкҽрлҽрнең һҽм Россия Федерациясе законнары нигезендҽ төзелгҽн
юридик затларның шҽхси акчалары яисҽ проект инициаторлары тарафыннан җҽлеп
ителгҽн акчалар;
3) килештерү комиссиясе - инициатив проектларны конкурс нигезендҽ сайлап
алуны үткҽрү максатларында төзелгҽн җирлек Башкарма комитетының даими
эшлҽүче коллегиаль органы;
4) проект инициаторлары - 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» Федераль законда (алга таба - Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында законнар), шулай ук ҽлеге Тҽртиптҽ
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ торган физик һҽм юридик затлар;
5) вҽкалҽтле орган – җирлектҽ инициатив проектларны карау эшлҽрен
оештыруга, шулай ук аларны конкурс нигезендҽ сайлап алуга җаваплы Коркачык
авыл җирлеге Башкарма комитеты (алга таба - Башкарма комитет);

6) инициатив проектларны күрсҽтү, кертү, карау, шулай ук аларны җирлектҽ
конкурс нигезендҽ сайлап алуны үткҽрү эшчҽнлегендҽ катнашучылар (алга таба инициатив эшчҽнлектҽ катнашучылар):
Килештерү комиссиясе;
проект инициаторлары;
вҽкалҽтле орган;
җирлек Башкарма комитетының тармак (функциональ) органнары;
Коркачык авыл җирлеге Советы.
2 бүлек. Инициатив проектларны күрсәтү тәртибе
1. Инициатив проектларны күрсҽтү проектлар инициаторлары тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
2. Проектларның инициаторлары булырга мөмкин:
уналты яшькҽ җиткҽн һҽм җирлек территориясендҽ яшҽүче кимендҽ өч
граждан булган инициатив төркемнҽр;
җирлек территориясендҽ үз эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы территориаль
иҗтимагый үзидарҽ органнары;
җирлек территориясендҽ үз эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы шҽхси эшмҽкҽрлҽр;
җирлек территориясендҽ үз эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы юридик затлар, шул
исҽптҽн социаль юнҽлешле коммерциягҽ карамаган оешмалар (алга таба - СОНКО).
3. Проект инициаторлары тарафыннан тҽкъдим ителҽ торган инициатив
проектлар ҽлеге Тҽртипкҽ 1 нче кушымта нигезендҽ төзелҽ һҽм Россия
Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында
законнарда, шулай ук ҽлеге Тҽртиптҽ билгелҽнгҽн белешмҽлҽрне үз эченҽ алырга
тиеш.
4. Чираттагы финанс елында гамҽлгҽ ашыруга тҽкъдим ителҽ торган
(планлаштырыла торган) инициатив проектлар агымдагы финанс елында проектлар
инициаторлары тарафыннан тҽкъдим ителергҽ мөмкин.
3 бүлек. Инициатив проектлар турында фикер алышу тәртибе
1. Инициатив проект, аны җирлек Башкарма комитетына керткҽнче,
гражданнар җыенында, җыелышында яисҽ конференциясендҽ, шул исҽптҽн
территориаль иҗтимагый үзидарҽне гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнар
җыелышында яисҽ конференциясендҽ, инициатив проект турында фикер алышу,
аның җирлек яки аның өлеше халкы мҽнфҽгатьлҽренҽ туры килүен билгелҽү,
инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруның максатчанлыгын билгелҽү, шулай ук
инициатив проектларга ярдҽм итү турында карар гражданнарның җыенында,
җыелышында, конференциясендҽ каралырга тиеш.
Инициатив проектларны гамҽлгҽ ашыру өчен билгелҽнгҽн Коркачык авыл
җирлеге территориясен яисҽ территориясенең бер өлешен билгелҽү тҽртибе
Коркачык авыл җирлеге Советы карары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.

Инициатив проектны яклау мҽсьҽлҽсе буенча гражданнарның фикерен
ачыклау гражданнардан сорашып белешү, аларның имзаларын җыю юлы белҽн
гамҽлгҽ ашырылырга мөмкин.
Инициатив проектны яклау мҽсьҽлҽсе буенча гражданнарны сораштыру,
аларның имзаларын җыю юлы белҽн гражданнарның фикерлҽрен ачыклау Тҽртибе
Коркачык авыл җирлеге Советы карары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2. Бер җыенда, бер җыелышта, гражданнарның бер конференциясендҽ яки
гражданнардан бер сораштыру уздырганда берничҽ инициативалы проект каралырга
мөмкин.
3. Гражданнарның җыенын, җыелышын, конференциясен һҽм сораштыруны
уздыру, имзаларын җыю Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның
гомуми принциплары турындагы законнар, җирлек Уставы, шулай ук җирлек
Советы карарлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4 бүлек. Инициатив проектларны кертү тәртибе
1. Инициатив проектны кертү, проект составына керҽ торган җирлектҽ
яшҽүчелҽр тарафыннан инициатив проектны яклауны раслаучы документлар һҽм
материаллар, гражданнарның җыены, җыелышы яисҽ конференциясе беркетмҽсе,
гражданнарның сорашып белешү нҽтиҗҽлҽре һҽм (яисҽ) имзаланган кҽгазьлҽре
белҽн инициатив проектның вҽкалҽтле органына җибҽрү юлы белҽн гамҽлгҽ
ашырыла.
Проект инициаторы булып физик затлар торган очракта, инициатив проектка
аларның шҽхси мҽгълүматларын эшкҽртүгҽ ҽлеге Тҽртипкҽ 3 нче кушымта
нигезендҽ китерелгҽн форма буенча төзелгҽн ризалыгы бирелҽ.
2. Инициатив проектны җирлек Башкарма комитетына кертү турындагы
мҽгълүмат
Биектау
муниципаль
районының
«Интернет»
мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында инициатив проект җирлек
башкарма комитетына кертелгҽн көннҽн алып өч эш көне эчендҽ бастырып
чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) һҽм урнаштырылырга тиеш һҽм инициатив
проектта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне, шулай ук проектның инициаторлары турында
белешмҽлҽрне үз эченҽ алырга тиеш.
3. Бер үк вакытта гражданнар җирлек Башкарма комитетына үзлҽренең
кисҽтүлҽрен һҽм тҽкъдимнҽрен, аларны тҽкъдим итү срогын күрсҽтеп, тҽкъдим итү
мөмкинлеге турында хҽбҽр итҽ, ҽ ул биш эш көненнҽн дҽ ким була алмый.
Үз искҽрмҽлҽрен һҽм тҽкъдимнҽрен җирлекнең уналты яшькҽ җиткҽн халкы
җибҽрергҽ хокуклы.
5 бүлек. Инициатив проектларны карау тәртибе
1. Җирлек Башкарма комитетына кертелгҽн инициатив проект кертелгҽн
көненнҽн алып 30 көн эчендҽ, ҽлеге Тҽртипнең 2, 3 бүлеклҽре, ҽлеге Тҽртипнең 4
бүлегенең 1 пункты нигезендҽ билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүе һичшиксез
каралырга тиеш.

2. Инициатив проектлар аларны җирлек Башкарма комитетына керткҽн көннҽн
алып өч эш көне эчендҽ вҽкалҽтле орган тарафыннан җирлек Башкарма
комитетының кертелгҽн инициатив проект туры килгҽн эшчҽнлек юнҽлешлҽренҽ
җитҽкчелек иткҽн белгеч адресына җибҽрелҽ.
3. Инициатив проект кертелгҽн эшчҽнлекнең юнҽлешлҽрен алып баручы
җирлек Башкарма комитеты белгече вҽкалҽтле орган адресына тиешле инициатив
проектны гамҽлгҽ ашыруның хокуклылыгы, мөмкинлеге, максатка ярашлылыгы
турында бҽялҽмҽ ҽзерлҽүне һҽм җибҽрүне гамҽлгҽ ашыра.
Һҽр инициатив проект буенча бҽялҽмҽ ҽзерлҽү һҽм җибҽрү инициатив проект
эшчҽнлек юнҽлешлҽрен алып баручы җирлек Башкарма комитеты белгеченҽ кергҽн
көннҽн алып 10 календарь көннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
4. Җирлек Башкарма комитетына берничҽ инициатив проект кертелгҽн
очракта, шул исҽптҽн эчтҽлеге буенча шундый ук өстенлекле проблемаларны
тасвирлап, вҽкалҽтле орган конкурс нигезендҽ сайлап алуны оештыра һҽм бу хакта
проект инициаторына хҽбҽр итҽ.
5. Ҽлеге бүлекнең 7 пунктының 1-5 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн очракларда
конкурс нигезендҽ сайлап алуга инициатив проектлар кертелми.
6. Җирлек Башкарма комитеты инициатив проектны карау нҽтиҗҽлҽре буенча
түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ:
1) инициативалы проектны хупларга һҽм аның өстендҽ эшлҽүне җирлек
бюджеты турындагы карар белҽн каралган һҽм (яисҽ) җирлек бюджеты проектын
төзү һҽм карау тҽртибе (җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертү)
нигезендҽ тиешле максатларга бюджет ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ дҽвам итҽргҽ;
2) инициатив проектны хуплаудан баш тартырга һҽм инициатив проектны
хуплаудан баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, аны проект инициаторларына кире
кайтарырга.
7. Җирлек Башкарма комитеты түбҽндҽге очракларның берсендҽ инициатив
проектны хуплаудан баш тарту турында карар кабул итҽ:
1) инициатив проектны кертүнең һҽм аны карауның билгелҽнгҽн тҽртибен
үтҽмҽү;
2) инициатив проектның Россия Федерациясенең федераль законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка
норматив хокукый актлары, җирлек Уставы талҽплҽренҽ туры килмҽве;
3) җирлекнең җирле үзидарҽ органнарының кирҽкле вҽкалҽтлҽре һҽм
хокуклары булмаганга, инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру мөмкин булмау;
4) инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле, барлыкка килү чыганагы
инициатив түлҽүлҽре булмаган чаралар күлҽмендҽ җирлек бюджеты акчалары
булмау;
5) инициатив проектны конкурс сайлавын узмаган дип тану.
8. Җирлек Башкарма комитеты, проект инициаторларына бергҽлҽп инициатив
проектны эшлҽп бетерергҽ, шулай ук аны үз компетенциясе нигезендҽ дҽүлҽт
органы каравына тҽкъдим итҽргҽ хокуклы, ҽ ҽлеге бүлекнең 7 пунктының 5
пунктчасында каралган очракта тиеш.

9. Җирлек Башкарма комитеты инициатив проектларны карауга бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча инициатив эшчҽнлектҽ катнашучыларның үзара хезмҽттҽшлеге
тҽртибе җирлек Башкарма комитеты тарафыннан раслана.
6 бүлек. Инициатив проектларны Килештерү комиссиясе тарафыннан
карау һәм конкурс нигезендә сайлап алуны уздыру тәртибе
1. Ҽлеге Тҽртипнең 5 бүлегенең 4 пунктында билгелҽнгҽн очракта, инициатив
проектлар Килештерү комиссиясе уздыра торган конкурс нигезендҽ сайлап
алынырга тиеш.
2. Килештерү комиссиясенең составы җирлек Башкарма комитеты
тарафыннан раслана.
3. Инициатив проектларны сайлап алу ҽлеге Тҽртипнең 7 бүлегендҽ
билгелҽнгҽн инициатив проектларны бҽялҽү методикасы һҽм критерийлары
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4. Инициатив проектны карау нҽтиҗҽлҽре буенча Килештерү комиссиясе
түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ:
1) инициатив проектны конкурс сайлавын узган дип танырга;
2) инициатив проектны конкурс сайлавын узмаган дип танырга.
5. Килештерү комиссиясе карары тҽкъдим ителгҽн һҽр инициатив проект
буенча кабул ителҽ.
7 бүлек. Инициатив проектларны бәяләү методикасы һәм критерийлары
1. Инициатив проектларны бҽялҽү методикасы бҽялҽүнең билгелҽнгҽн
критерийлары буенча инициатив проектны йомгаклау бҽялҽвен исҽплҽү алгоритмын
билгели.
2. Инициатив проектларны бҽялҽү критерийлары исемлеге һҽм аларның баллы
ҽһҽмияте ҽлеге Тҽртипкҽ 2 нче кушымта белҽн билгелҽнҽ.
3. Инициатив проектны бҽялҽү һҽр инициатив проект буенча аерым гамҽлгҽ
ашырыла.
4. Инициатив проектны һҽр критерий буенча бҽялҽү балларда билгелҽнҽ.
5. Инициатив проектның максималь йомгаклау бҽялҽмҽсе 100 балл, минималь
0 балл тҽшкил итҽ.
6. Конкурс сайлавын узган дип, йомгаклау бҽялҽве нҽтиҗҽлҽре буенча 50 һҽм
аннан да күбрҽк балл җыйган инициатив проектлар дип санала.
Барлык инициатив проектларны гамҽлгҽ ашыруга җирлек бюджетында
каралган бюджет ассигнованиелҽре җитмҽгҽндҽ, конкурста сайлап алуны узган дип
иң күп балл җыйган инициатив проектлар исҽплҽнҽ, аларны гамҽлгҽ ашыру җирлек
бюджеты акчалары исҽбеннҽн җирлек бюджетында каралган бюджет
ассигнованиелҽре күлҽмнҽре чиклҽрендҽ мөмкин.
7. Инициатив проектны йомгаклап бҽялҽү түбҽндҽге формула буенча
исҽплҽнҽ:
Ик = (П(ПКОкi)) х (∑(Ркg)),
монда:

Ик - инициатив проектның ҽлеге Тҽртипкҽ 2 нче кушымтада күрсҽтелгҽн
критерийларны үтҽүне исҽпкҽ алып исҽплҽнгҽн йомгаклау бҽялҽмҽсе;
ki - Ҽлеге Тҽртипнең 2 нче кушымтасында күрсҽтелгҽн «Гомуми критерийлар»
төркеменҽ керүче күп санлы критерийлар.
ki критерийларының һҽрберсе 0 яки 1 билгесен алырга мөмкин;
П(ПКОкi) - «Конкурс сайлавын узу критерийлары» төркеменҽ керҽ торган һҽр
критерий буенча проектка бирелгҽн баллар тапкырчыгышы;
кg - Ҽлеге Тҽртипнең 2 нче кушымтасында күрсҽтелгҽн "Рейтинг
критерийлары" төркеменҽ керүче күп санлы критерийлар;
∑(Ркg) - инициативалы проектка "Конкурс сайлавын узу критерийлары"
төркеменҽ керҽ торган һҽр критерий буенча баллар суммасы.
kg критерийларының һҽркайсы ҽлеге Тҽртипкҽ 2 нче кушымтада күрсҽтелгҽн
күрсҽткечлҽр чиклҽрендҽ критерийларны башкару дҽрҽҗҽсенҽ туры килҽ торган
ҽһҽмият алырга мөмкин.
8 бүлек. Килештерү комиссиясенең формалаштыру һәм эшчәнлеге тәртибе
1. Килештерү комиссиясенең составы җирлек Башкарма комитеты
тарафыннан төзелҽ. Шул ук вакытта Килештерү комиссиясе ҽгъзаларының гомуми
санының яртысы җирлек депутатлары Советы тҽкъдимнҽре нигезендҽ билгелҽнергҽ
тиеш.
2. Килештерү комиссиясе утырышларында Килештерү комиссиясе ҽгъзалары
булмаган чакырылган затлар катнашырга мөмкин.
3. Проектларның инициаторлары һҽм аларның вҽкиллҽре утырышта карала
торган инициатив проектлар буенча үз позициялҽрен бҽян итү өчен чакырылган
затлар сыйфатында Килештерү комиссиясе утырышында катнаша ала.
4. Килештерү комиссиясе түбҽндҽге функциялҽрне башкара:
ҽлеге Тҽртипнең 2 нче кушымтасы нигезендҽ инициатив проектларны бҽялҽү
критерийлары нигезендҽ конкурс нигезендҽ сайлап алуда катнашу өчен тҽкъдим
ителгҽн инициативалы проектларны карый, бҽяли;
инициатив проектларның йомгаклау бҽялҽмҽсен формалаштыра;
инициатив проектны конкурс сайлавын узган яисҽ узмаган дип тану турында
карар кабул итҽ.
5. Килештерү комиссиясе Килештерү комиссиясе рҽисеннҽн, Килештерү
комиссиясе рҽисе урынбасарыннан, Килештерү комиссиясе секретареннҽн һҽм
Килештерү комиссиясе ҽгъзаларыннан гыйбарҽт.
6. Килештерү комиссиясе ҽгъзаларының вҽкалҽтлҽре:
1) Килештерү комиссиясе рҽисе:
Килештерү комиссиясе эшчҽнлегенҽ җитҽкчелек итҽ, аның эшен оештыра;
Килештерү комиссиясе утырышларын алып бара, утырышлар беркетмҽлҽренҽ
имза сала;
Килештерү комиссиясе кабул иткҽн карарларны гамҽлгҽ ашыруны гомуми
контрольдҽ тота;
Килештерү комиссиясе эшендҽ Килештерү комиссиясе ҽгъзасы сыйфатында
катнаша;

2) Килештерү комиссиясе рҽисе урынбасары:
рҽис булмаганда, Килештерү комиссиясе рҽисе вҽкалҽтлҽрен башкара;
Килештерү комиссиясе эшендҽ Килештерү комиссиясе ҽгъзасы сыйфатында
катнаша;
3) Килештерү комиссиясе секретаре:
Килештерү комиссиясенең чираттагы утырышының көн тҽртибе проектын
формалаштыра;
Килештерү комиссиясе утырышына материаллар ҽзерлҽүне тҽэмин итҽ;
Килештерү комиссиясе ҽгъзаларына аның чираттагы утырышлары турында
хҽбҽр итҽ;
Килештерү комиссиясенең утырышлар беркетмҽлҽрен алып бара һҽм имзалый;
Килештерү комиссиясе эшендҽ килешү комиссиясе ҽгъзасы сыйфатында
катнаша;
4) Килештерү комиссиясе ҽгъзалары:
тҽкъдим ителгҽн инициатив проектларны карауны һҽм бҽялҽүне гамҽлгҽ
ашыралар;
тавыш бирүдҽ һҽм инициатив проектны конкурс сайлавын узган яисҽ узмаган
дип тану турында карарлар кабул итүдҽ катнашалар.
7. Ҽгҽр утырышка аның ҽгъзаларының расланган составының кимендҽ яртысы
катнашса, Килештерү комиссиясе карарлар кабул итҽргҽ хокуклы.
8. Конкурста сайлап алуны узган инициатив проектлар турында Килештерү
комиссиясе карары утырышта катнашучы затларның күпчелек тавышы белҽн ачык
тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ.
Тавышлар тигезлҽнгҽн очракта, комиссиянең утырышында рҽислек итүче
тавышы хҽлиткеч була.
9. Килештерү комиссиясе карарлары беркетмҽлҽр белҽн Килештерү
комиссиясе утырышы көненнҽн алып 4 эш көне эчендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Килештерү
комиссиясе рҽисе һҽм секретаре тарафыннан имзалана һҽм беркетмҽгҽ имза
салынган көннҽн алып 1 эш көне эчендҽ Килештерү комиссиясе ҽгъзаларына
җибҽрелҽ.
Беркетмҽдҽ катнашучылар исемлеге, утырышта каралган мҽсьҽлҽлҽр исемлеге
һҽм алар буенча карар күрсҽтелҽ.
9 бүлек. Инициатив проектларны гамәлгә ашыру тәртибе
1. Килештерү комиссиясе утырышы беркетмҽсе нигезендҽ җирлек муниципаль
программалары координаторлары инициатив проектларны гамҽлгҽ ашыру
чараларын ирлек муниципаль программалары составына кертүне тҽэмин итҽлҽр.
2. Инициатив проектларны гамҽлгҽ ашыру үзара финанслашу шартларында
җирлек бюджеты акчалары, инициатив проектта каралган күлҽмдҽ инициативалы
түлҽүлҽр исҽбеннҽн һҽм (яки) проект инициаторының үзенең һҽм (яки) җҽлеп
ителгҽн көчлҽр белҽн инициатив проектта каралган күлҽмдҽ һҽм (яисҽ) ирекле
мөлкҽти һҽм (яисҽ) инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруда хезмҽт катнашуы белҽн
гамҽлгҽ ашырыла.

3. Проект инициаторы, җирлек бюджеты акчалары исҽбеннҽн аны гамҽлгҽ
ашыра башлаганчы, җирлек Башкарма комитеты белҽн төзелгҽн иганҽ шартнамҽсе
нигезендҽ җирлек бюджеты кеременҽ инициатив түлҽүлҽр кертүне тҽэмин итҽ һҽм
(яисҽ) җирлек Башкарма комитеты белҽн мөлкҽтне ирекле иганҽ белҽн иганҽ итү
шартнамҽсен һҽм (яисҽ) инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру буенча түлҽүсез хезмҽт
күрсҽтүлҽр/эшлҽр башкару шартнамҽсен төзи.
4. Инициатив эшчҽнлектҽ катнашучыларның иганҽ шартнамҽлҽре төзүгҽ,
түлҽүсез хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ/эшлҽр башкаруга, инициатив түлҽүлҽрне кертүгҽ һҽм
кире кайтаруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча үзара хезмҽттҽшлеге тҽртибе үзара
эшчҽнлек регламенты белҽн билгелҽнҽ.
5. Инициатив түлҽүлҽрне исҽпкҽ алу һҽр проект буенча аерым башкарыла.
6. Аккумуляциялҽнгҽн инициатив түлҽүлҽрне максатчан тотуны тикшереп
тору Россия Федерациясе бюджет законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
7. Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруның барышын тикшереп торуны
кысаларында тиешле инициатив проектларны гамҽлгҽ ашыру каралган җирлек
муниципаль программалары координаторлары гамҽлгҽ ашыра.
Проектның инициаторлары, җирлек территориясендҽ яшҽүче гражданнарның
җыены, җыелышы яисҽ конференциясе белҽн вҽкалҽтле башка гражданнар, шулай
ук Россия Федерациясе законнарында билгелҽнҽ торган башка затлар инициатив
проектны Россия Федерациясе законнарына каршы килми торган формаларда
гамҽлгҽ ашыруны җҽмҽгать контролендҽ тотарга хокуклы.
8. Проект инициаторлары яки аларның вҽкиллҽре товарлар китерү, эшлҽр
башкару, хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен алуда мҽҗбүри катнашалар.
Килештерү комиссиясе ҽгъзалары товарлар китерү, эшлҽр башкару, хезмҽтлҽр
күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен кабул итүдҽ катнашу хокукына ия.
9. Проект инициаторы, Килештерү комиссиясе ҽгъзалары инициатив проектны
гамҽлгҽ ашыруга кабул ителгҽн проект барышы турындагы мҽгълүматтан файдалану
хокукына ия.
10. Составына инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру чаралары кертелгҽн
җирлек муниципаль программалары координаторлары хисап аеннан соң килүче
айның 5 числосыннан да соңга калмыйча инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру
барышы турында җирлек Башкарма комитетына хисап бирҽ.
11. Җирлекнең муниципаль программалар координаторлары инициатив проект
гамҽлгҽ ашырылган елның 31 декабренҽ кадҽр инициатив проектны гамҽлгҽ
ашыруның тҽмамлануын раслый торган документлар (кабул итү актлары,
башкарылган эшлҽр актлары, күрсҽтелгҽн хезмҽт күрсҽтүлҽр актлары, түлҽүне
раслый торган документлар, проектны гамҽлгҽ ашыруга җҽмҽгать контроле уздыру
максатларында төркемнҽр җыелышлары беркетмҽлҽре, фотолар һҽм башкалар)
җирлек Башкарма комитетына җибҽрүне тҽэмин итҽлҽр.
12. Җирлек Башкарма комитеты тарафыннан инициатив проектны карау
турында, инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруның барышы турында, шул исҽптҽн
акчаларны куллану турында, аны гамҽлгҽ ашыруда кызыксынучы затларның ирекле
һҽм (яисҽ) хезмҽт катнашуы турында, бастырып чыгарылырга (халыкка
җиткерелергҽ) һҽм «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге Биектау
муниципаль районы рҽсми сайтында урнаштырылырга тиеш.

13. Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру йомгаклары турында хисап
инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру тҽмамланган көннҽн алып 30 календарь көн
эчендҽ бастырып чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) һҽм Биектау муниципаль
районының рҽсми порталында авыл җирлеклҽре бүлегендҽ урнаштырылырга тиеш.
10 бүлек. Инициатив түләүләр суммасын исәпләү һәм кире кайтару
тәртибе
1. Инициатив проект гамҽлгҽ ашырылмаган очракта йҽ инициатив проектны
гамҽлгҽ ашыру максатларында файдаланылмаган инициатив проектны гамҽлгҽ
ашыру йомгаклары буенча инициатив түлҽүлҽрдҽн калдык булган очракта,
инициатив түлҽүлҽр аларны җирлек бюджетына күчергҽн проект инициаторларына
кайтарылырга тиеш (алга таба - кайтарылырга тиешле акчалар).
2. Проект инициаторларына кайтарылырга тиешле акчалар күлҽме инициатив
проектны үзара финанслауның процент нисбҽтеннҽн чыгып исҽплҽнҽ.
3. Проект инициаторлары, инициатив түлҽүлҽрне кире кайтару
максатларында, банк реквизитларын күрсҽтеп, җирлек Башкарма комитетына
акчаларны кире кайтаруга гариза бирҽ.
4. Җирлек Башкарма комитеты гариза кергҽн көннҽн соң 5 эш көне эчендҽ
акчаларны кире кайтаруны гамҽлгҽ ашыра.

Тҽртипкҽ 1 нче кушымта
Инициатив проект
«____» ___________20__ел
№ т/б
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.

Инициатив проектка гомуми характеристика
Инициатив проект исеме
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендҽ аларны хҽл итүгҽ инициатив проект юнҽлдерелгҽн җирлекнең
җирле үзидарҽ органнарына хҽл итү хокукы бирелгҽн җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽр яисҽ башка мҽсьҽлҽлҽр
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру территориясе
Инициатив проектның максаты һҽм бурычлары
Инициатив проектның тасвирламасы (проблеманы тасвирлау һҽм аның
актуальлеген (кискенлеген), аны хҽл итү буенча тҽкъдимнҽрне нигезлҽү,
инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру чараларын тасвирлау)
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашырудан көтелҽ торган нҽтиҗҽлҽр
Финанслау тҽмамланганнан соң (файдалану, тоту һ.б.) инициатив проектны
алга таба үстерү тасвирламасы
Турыдан-туры файда алучылар саны (кеше) (турыдан-туры файда алучылар
санын билгелҽү механизмын күрсҽтергҽ)
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру сроклары
Проект инициаторы турында мҽгълүмат (Ф.И.О. (физик затлар өчен), исеме
(юридик затлар өчен)
Инициатив проектның гомуми бҽясе
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру өчен җирлек бюджеты акчалары
Проект инициаторы тарафыннан тҽэмин ителҽ торган инициатив түлҽүлҽр
күлҽме, шул исҽптҽн:
Гражданнарның акчалата чаралары
Юридик затларның, шҽхси эшмҽкҽрлҽрнең акчалары
Проект инициаторы тарафыннан тҽэмин ителҽ торган акча булмаган
кертемнең күлҽме, шул исҽптҽн:
Гражданнарның акчалата булмаган кертеме (ирекле мөлкҽт катнашуы, хезмҽт
катнашуы)

Мҽгълүматлар

14.2.

Юридик затларның, индивидуаль эшкуарларның (ихтыярый
катнашуның, хезмҽт катнашуның) акчалата булмаган кертеме

Проектның инициаторы(лары)
(инициаторның вҽкиле)
___________________
(имза)

мөлкҽти

Ф.И.О.

Кушымталар:
1. Инициатив проектның күздҽ тотыла торган бҽясен һҽм (яисҽ) проект-смета (смета) документациясен исҽплҽү
һҽм нигезлҽү.
2. Проект инициаторы (инициатор вҽкиле) тарафыннан имзаланган, аңа инициатив түлҽүлҽрне һҽм (яисҽ)
ихтыярый мөлкҽти катнашуны тҽэмин итү һҽм (яисҽ) инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруда хезмҽт катнашуы буенча
йөклҽмҽлҽр булган гарантияле хат.
3. Проект инициаторының вҽкалҽтлҽрен раслый торган документлар: паспорт күчермҽсе, ышанычнамҽ күчермҽсе
(кирҽк булган очракта), җитҽкчене билгелҽү турында карар, устав күчермҽсе һҽм вҽкалҽтлҽрне раслый торган башка
документлар.
4. Инициатив проектка тҽкъдир итү материаллары (инициатив проектны визуализациялҽү чараларын кулланып).
5. Кирҽкле булганда өстҽмҽ материаллар (сызымнар, макетлар, график материаллар һҽм башкалар).
6. Проект инициаторының (инициатив төркем вҽкиленең) шҽхси мҽгълүматларын эшкҽртүгҽ ризалыгы.

Тҽртипкҽ 2 нче кушымта

Инициатив проектны бҽялҽү критерийлары
Критерий №

Критерий/ критерийлар төркеме исеме

Критерий
буенча
баллар

Конкурста сайлап алуны узу критерийлары (ПКОк)
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру бары тик түбҽндҽгелҽрнең мҽнфҽгатьлҽренҽ хезмҽт
итүче чаралар үткҽрүне, объектларны төзүне (реконструкциялҽүне), ремонтлауны,
төзеклҽндерүне күздҽ тота:
1.1.
хосусый коммерция эшчҽнлеге (шҽхси предприятиелҽр, бар, рестораннар һ.б.);
дини оешмалар (чиркҽүлҽр, мҽчетлҽр һ.б.);
аерым этник төркемнҽр
ҽйе
0
юк
1
1.2.
Җирлек бюджет чаралары суммасы 1 500 мең сумнан артып китҽ.
ҽйе
0
юк
1
«Проектны конкурс нигезендә сайлап алуны узу
«Конкурста сайлап алуны узу
критерийлары» төркеменә кергән һәр критерий буенча
критерийлары» нҽтиҗҽсе:
проектка бирелгән баллар тапкырчыгышы
2.
Рейтинг критерийлары, (Рк)
2.1.
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеге:
2.1.1.
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруның иҗтимагый файдасы
проект җирлектҽ яшҽүчелҽр өчен югары социаль, мҽдҽни, ял итү һҽм башка
иҗтимагый файдалы дип бҽялҽнҽ:
актив гражданлык позициясен формалаштыруга, сҽламҽт яшҽү рҽвешенҽ
ярдҽм итҽ, ҽхлак, толерантлык, башка социаль ҽһҽмиятле сыйфатларга
(чаралар, акциялҽр, форумнар, форумнар) тҽрбия бирүгҽ юнҽлдерелгҽн;
социаль өлкҽ муниципаль объектларын төзүгҽ, үстерүгҽ һҽм ремонтлауга
юнҽлдерелгҽн;
5
иҗтимагый инфраструктура объектларын, төзеклҽндерү, рекреация
зоналарын, социаль тарту нокталарын, халыкның күплҽп ял итү урыннарын,
мҽдҽни мирас объектларын булдыруга, үстерүгҽ һҽм ремонтлауга
юнҽлтелгҽн;
җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын төзүгҽ (реконструкциялҽүгҽ),
капиталь ремонтлауга һҽм ремонтлауга юнҽлдерелгҽн
проект иҗтимагый файдасы булмаган буларак бҽялҽнҽ
0
2.1.2.
Мҽсьҽлҽнең актуальлеге (кискенлеге):
бик югары - халык тарафыннан проблема тҽнкыйть буларак бҽялҽнҽ,
проблеманы хҽл итү халыкны тормыш белҽн тҽэмин итү шартларына ярдҽм
8
итү һҽм саклау өчен кирҽк
югары - проблема халык тарафыннан җитди бҽялҽнҽ, аның чишелеше булмау
7
яшҽү сыйфатына тискҽре йогынты ясаячак
1.

уртача - проблема халык тарафыннан актуаль дип бҽялҽнҽ. аның чишелеше
яшҽү сыйфатын яхшыртуга китерергҽ мөмкин

2.1.3.

түбҽн - халык тарафыннан актуаль дип бҽялҽнми, аның чишелеше тормыш
сыйфатын яхшыртуга китерми
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашырудан турыдан-туры файда күрүчелҽр
саны:

6
0

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.3.
2.3.1.

500 дҽн артык кеше
4
250 дҽн 500 кадҽр кеше
3
50 дҽн 250 кадҽр кеше
2
50 кадҽр кеше
1
Инициатив проектның бер турыдан-туры файда күрүчегҽ исҽплҽгҽндҽ бҽясе:
250 сумга кадҽр
15
250 сумнан 500 сумга кадҽр
14
500 сумнан 750 сумга кадҽр
13
750 сумнан 1000 сумга кадҽр
12
1000 сумнан 1500 сумга кадҽр
11
1500 сумнан 2000 сумга кадҽр
10
2000 сумнан 2500 сумга кадҽр
9
2500 сумнан 3000 сумга кадҽр
8
3000 сумнан 3500 сумга кадҽр
7
3500 сумнан
6
Инициатив проект нҽтиҗҽлҽрен карап тоту (аларга ярдҽм итү) максатларында алдагы
чорларда өстҽмҽ бюджет чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру зарурлыгы
юк
5
ҽйе
0
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру срогы
1 календарь елга кадҽр
4
2 календарь елга кадҽр
3
3 календарь елга кадҽр
2
3 календарь елдан артык
1
Инициатив проект нҽтиҗҽлҽренең «яшҽү срогы»
5 елдан
4
3 елдан 5 елга кадҽр
3
1 елдан 3 елга кадҽр
2
1 елга кадҽр
1
Инициатив проектның оригинальлеге, инновациялелеге
Инициатив проект идеясенең үзенчҽлекле булуы, оригинальлеге
ҽйе
5
юк
0
Инновацион технологиялҽрне, яңа техник чишелешлҽрне куллану
ҽйе
5
юк
0
Инициатив проектны конкурста сайлап алуда катнашу өчен документлар ҽзерлҽүнең
сыйфаты
Заявкага кушымта итеп бирелгҽн проект-смета (смета) документациясе булу (төзелеш
(реконструкция), капиталь ремонт, объектларны ремонтлау)
ҽйе яки проект-смета (смета) документациясе зарурлыгы юк

2.3.2.

2.4.
2.4.1.

10

юк
0
заявкага кушымта итеп бирелгҽн презентация материаллары булу
ҽйе
10
юк
0
Җҽмҽгатьчелекнең инициатив проектны ҽзерлҽүдҽ һҽм гамҽлгҽ ашыруда катнашуы
Инициатив проектны гражданнар тарафыннан финанслашу дҽрҽҗҽсе

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

инициатив проект бҽясеннҽн 20 % тан
5
инициатив проект бҽясеннҽн 15 % тан 20 % кадҽр
4
инициатив проект бҽясеннҽн 10 % тан 15 % кадҽр
3
инициатив проект бҽясеннҽн 5 % тан 10 % кадҽр
2
инициатив проект бҽясеннҽн 5 % кадҽр
1
Юридик затлар, шул исҽптҽн социаль юнҽлешле коммерциягҽ карамаган оешмалар һҽм
индивидуаль эшкуарлар инициатив проектын финанслашу дҽрҽҗҽсе
Инициатив проект бҽясенең 20 %ыннан яисҽ социаль юнҽлешле коммерциягҽ
карамаган оешмалар тарафыннан инициатив проект бҽясенең 5 %ыннан
5
финанслашу
инициатив проект бҽясеннҽн 15 % тан 20 % кадҽр
4
инициатив проект бҽясеннҽн 10% тан 15 % кадҽр
3
инициатив проект бҽясеннҽн 5 % тан 10 % кадҽр
2
инициатив проект бҽясеннҽн 5 % кадҽр
1
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруда гражданнарның мөлкҽти һҽм (яисҽ) хезмҽт белҽн
катнашу дҽрҽҗҽсе
инициатив проект бҽясеннҽн 20 % тан
5
инициатив проект бҽясеннҽн 15 % тан 20 % кадҽр
4
инициатив проект бҽясеннҽн 10 % тан 15 % кадҽр
3
инициатив проект бҽясеннҽн 5 % тан 10 % кадҽр
2
инициатив проект бҽясеннҽн 5 % кадҽр
1
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруда юридик затларның, шул исҽптҽн социаль юнҽлешле
коммерциягҽ карамаган оешмаларның һҽм индивидуаль эшкуарларның мөлкҽти һҽм (яисҽ)
хезмҽт катнашу дҽрҽҗҽсе
проект бҽясенең 20%ыннан яисҽ социаль юнҽлешле коммерциягҽ карамаган
5
оешмаларның инициатив проект бҽясенең 5%ыннан хезмҽт катнашуы
инициатив проект бҽясеннҽн 15 % тан 20 % кадҽр
4
инициатив проект бҽясеннҽн 10 % тан 15 % кадҽр
3
инициатив проект бҽясеннҽн 5 % тан 10 % кадҽр
2
инициатив проект бҽясеннҽн 5 % кадҽр
1
Халык тарафыннан инициатив проектны яклау дҽрҽҗҽсе
инициатив проект гамҽлгҽ ашырыла торган территориядҽ җирлек халкы
саныннан 15 % тан

5

инициатив проект гамҽлгҽ ашырыла торган территориядҽ җирлек халкы
4
саныннан 10 % тан 15 % кадҽр
инициатив проект гамҽлгҽ ашырыла торган территориядҽ җирлек халкы
3
саныннан 5 % тан 10 % кадҽр
инициатив проект гамҽлгҽ ашырыла торган территориядҽ җирлек халкы
2
саныннан 1 % тан 5 % кадҽр
инициатив проект гамҽлгҽ ашырыла торган территориядҽ җирлек халкы
1
саныннан 1% кадҽр
«Конкурс сайлавын узу критерийлары» төркеменә керә торган
«Рейтинг критерийлары» нҽтиҗҽсе:
һәр критерий буенча инициатив проектка бирелгән баллар
суммасы
"Конкурс сайлавын узу критерийлары" нәтиҗәләре, "Рейтинг
Инициатив проектны бҽялҽү
критерийлары" нәтиҗәсе

Тҽртипкҽ 3 нче кушымта

Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ ризалык
(инициатив проектны тапшыру урыны)

«___» ________ 20__ ел
Мин,
___________________________________________________________________________,
(фамилия, исем, отчество)

Адрес буенча теркҽлгҽн: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________
серия
_______
№__________
бирелгҽн
_________________
(шҽхесне
таныклаучы
документ)
(дата)
____________________________________________________________________________________,
(шҽхесне таныклаучы документны биргҽн орган)
«Шҽхси мҽгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы Федераль законның 9
статьясы нигезендҽ ҽлеге затларга ризалык бирҽм:
1. Шҽхси мҽгълүматларымны операторларга: Коркачык авыл җирлеге башкарма
комитетының түбҽндҽге адрес буенча: 422700, Татарстан Республикасы Биектау районы,
Коркачык ав., Мҽктҽп ур.: проект инициаторы вҽкалҽтлҽрен раслаучы фамилия, исем, атасының
исеме, документ, контакт телефоны номеры, электрон адресы.
Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү мин тҽкъдим иткҽн инициатив проектны билгелҽнгҽн
талҽплҽргҽ туры килү-килмҽүгҽ карау, хокуклылык турында бҽялҽмҽ, мөмкинлеклҽр, мин тҽкъдим
иткҽн инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруның, проектны гамҽлгҽ ашыруның максатка ярашлы
булуы, аны конкурс нигезендҽ сайлап алуда узган очракта, шулай ук инициатив проектны гамҽлгҽ
ашыру турындагы белешмҽлҽрне электрон чыганакларда саклауны күздҽ тота.
Ҽлеге ризалык минем тарафтан югарыда күрсҽтелгҽн максатларга ирешү өчен кирҽкле
шҽхси мҽгълүматларыма карата гамҽллҽремне гамҽлгҽ ашыруга, шул исҽптҽн югарыда
күрсҽтелгҽн максатларга ирешү өчен, мҽгълүматны алмаштыру, аларны бетерү, саклау,
төгҽллҽштерү (яңарту, үзгҽртү), файдалану, тапшыру, шҽхси мҽгълүматларны аеру, блоклау,
шулай ук Россия Федерациясе законнарында каралган телҽсҽ нинди башка гамҽллҽрне башкару
өчен кирҽк булган гамҽллҽргҽ карата бирелҽ.
Коркачык авыл җирлеге Башкарма комитеты, Биектау муниципаль районы Башкарма
комитеты хезмҽткҽрлҽре үз йөклҽмҽлҽрен үтҽү өчен талҽп ителҽ торган күлҽмдҽ хезмҽткҽ кирҽк
булган очракта минем шҽхси мҽгълүматларымнан файдалана ала.
Биектау муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге Башкарма комитеты
гражданнарның шҽхси күрсҽткечлҽрен, гамҽлдҽге законнарда турыдан-туры каралган очраклардан
тыш, өченче затларга ачмый.
Ҽлеге ризалык, ҽгҽр федераль законда башкасы каралмаган булса, эшкҽртү максатларына
ирешү срокларына яисҽ ҽлеге максатларга ирешү зарурлыгын югалткан очракта бирелҽ.
Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ ризалык кире алынырга мөмкин.
___________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)

___________________________
(имза)

