Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районы
Заречный авыл җирлеге Советы

КАРАР
28.04. 2021 ел

№ 15

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының "Заречный авыл
җирлеге" муниципаль берәмлегендә ачык тыңлауларны, иҗтимагый фикер
алышуларны оештыру һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы нигезләмәне раслау
хакында
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28
статьясы, Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексының 5.1 статьясы, Татарстан
Республикасы Нурлат муниципаль районының Заречный авыл җирлеге Уставы
нигезендҽ, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Заречный авыл
җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының "Заречный авыл
җирлеге" муниципаль берҽмлегендҽ гавами тыңлаулар оештыру һҽм үткҽрү тҽртибе
турындагы нигезлҽмҽне расларга.
2. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Заречный авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ ачык тыңлаулар оештыру һҽм үткҽрү тҽртибе
турында Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Заречный авыл
җирлеге Советының 06.03.2014 ел, № 72 карары белҽн расланган нигезлҽмҽнең үз
көчен югалтуын танырга.
3. Ҽлеге карарны Нурлат муниципаль районының рҽсми сайтында
http://nurlat.tatarstan.ru/ бастырып чыгарырга һҽм җирлек территориясендҽ
мҽгълүмат стендларында халыкка җиткерергҽ.
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Нурлат муниципаль районы Заречный авыл
җирлеге Советының 28.04.2021 ел, № 15
карарына кушымта

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының
"Заречный авыл җирлеге" муниципаль берәмлегендә ачык тыңлауларны,
иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмә
Статья 1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Заречный авыл
җирлегендҽ (алга таба - нигезлҽмҽ) ачык тыңлауларны (җҽмҽгать фикер
алышуларын) оештыру һҽм уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе
Конституциясе, Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексы, «Россия
Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районының Заречный авыл җирлеге Уставы нигезендҽ эшлҽнде.
1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ тубҽндҽге төп төшенчҽлҽр кулланыла:
ачык тыңлаулар - «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы
Заречный авыл жирлеге» муниципаль берҽмлеге халкының «Татарстан
Республикасы Нурлат муниципаль районы Заречный авыл жирлеге» муниципаль
берҽмлегенең җирле ҽhҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре буенча муниципаль хокукый
актларының проектларын бергҽлҽп тикшерү аша җирле узидарҽ органнары
тарафыннан карарлар кабул иту процессында, шулай ук, федераль законлылык,
ҽлеге карар белҽн билгелҽнгҽн сораулар өчен фикер алышуда катнашу хокукларын
гамҽлгҽ ашыру формасы;
инициатив төркем - ачык тыңлауларда катнашу хокукы булган Россия
Федерациясе гражданины яки гражданнар теркеме;
җәмәгатьчелек вәкиле - ачык тыңлауларда тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽ буенча
фикер алышуда, жҽмҽгать тыңлауларында катнаитү хокукы булган физик зат, шул
исҽптҽн юридик затлар, берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре. Җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽренҽ
хезмҽт вазыйфалары кушканча ачык тыңлауларга куелган мҽсьҽлҽлҽр буенча
карарлар кабул итүче җирле узидарҽ органнары, яки дҽүлҽт хакимияте вҽкиллҽре,
яки бушка булмаган килешү нигезендҽ аларнын эшчҽнлегендҽ катнашучы затлар
керми;
ачык тыңлауларда яки иҗтимагый фикер алышуларда катнашучылар төрле профессиональ һҽм социаль төркемнҽр вҽкиллҽре, шул исҽптҽн хокуклары
һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽре кагылучы яисҽ иҗтимагый фикер алышуга чыгарыла
торган карарга кагылучы затлар, экспертлар, җирле үзидарҽ органнары, массакүлҽм
мҽгълүмат чаралары, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре һҽм гавами тыңлауларда
яки иҗтимагый фикер алышуларда катнашырга телҽгҽн башка затлар;
иҗтимагый фикер алышулар - иҗтимагый ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽрне, шулай ук
җирле үзидарҽ органнарының мондый фикер алышуда җирле үзидарҽ органнарының

һҽм оешмаларның вҽкалҽтле затларын, гражданнарның һҽм иҗтимагый
берлҽшмҽлҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен тиешле карар белҽн кагылучы вҽкиллҽрен, шулай
ук мҽҗбүри рҽвештҽ катнашуы белҽн җҽмҽгатьчелек тикшерүе максатларында
кулланыла торган карарлары проектлары;
ачык тыңлаулар эксперты - ачык тыңлаулар мҽсьҽлҽлҽре буенча махсус
белемнҽре булган hҽм бу статуста вҽкалҽтле орган тарафыннан билгелҽнгҽн зат.
Эксперт язмача рҽвештҽ ачык тыңлаулар мҽсьҽлҽлҽре буенча рекомендациялҽр
тҽкъдим итҽ hҽм аларны аргументациялҽү өчен, фикер алышуларда катнаша;
халык тыңлауларын, иҗтимагый фикер алышуларны оештыручы – җирле
үзидарҽ органнарының вазыйфаи заты, җирле үзидарҽ органнарының структур
бүлекчҽсе, гавами тыңлауларны, иҗтимагый фикер алышуларны ҽзерлҽү һҽм үткҽрү,
ачык тыңлауларны, җҽмҽгать фикер алышуларын ҽзерлҽү һҽм үткҽрү, беркетмҽ төзү
һҽм бастырып чыгару буенча оештыру гамҽллҽрен гамҽлгҽ ашыручы махсус
оештырылган коллегиаль орган.
Статья 2. Ачык тыңлаулар уздыру максаты
2.1. Ачык тыңлаулар түбҽндҽге максатларда үткҽрелҽ:
Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Заречный авыл
җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽҗбүри рҽвештҽ халык
тыңлауларына чыгарылучы, җирлек халкы катнашында муниципаль хокукый актлар
проектлары буенча фикер алышу;
гавами тыңлауларга чыгарыла торган мҽсьҽлҽлҽр буенча җҽмҽгатьчелек
фикерен ачыклау һҽм исҽпкҽ алу.
2.2. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү, үткҽрү һҽм билгелҽү экспертларның
ачыклыгы, хҽбҽрдарлыгы, ихтыярлылыгы, бҽйсезлеге принциплары нигезендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Статья 3. Ачык тыңлауларга чыгарылган сораулар
3.1. Ачык тыңлаулар җирле ҽhҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча үткҽрелҽ. Ачык
тыңлаулар нҽтиҗҽсе җирле үзидарҽ органнары өчен тҽкъдим рҽвешендҽ була.
3.2. Ачык тыңлауларга мҽжбүри тҽртиптҽ чыгарыла:
1) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Заречный авыл
җирлеге Уставы (алга таба - Устав) проекты, шулай ук ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр
һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында карар проекты, уставны ҽлеге норматив хокукый
актларга туры китерү максатларында Россия Федерациясе Конституциясе, федераль
законнар, конституция (устав) яисҽ Татарстан Республикасы законнары
нигезлҽмҽлҽрен төгҽл кабатлау рҽвешендҽ үзгҽрешлҽр кертү очракларыннан тыш;
2) Нурлат муниципаль районының Заречный авыл җирлеге бюджеты проекты
һҽм аның үтҽлеше турында хисап;
3) Нурлат муниципаль районының Заречный авыл җирлегенең социальикътисадый үсеш стратегиясе проекты;
4) мҽсьҽлҽлҽр, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында»2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 13 статьясы нигезендҽ, Нурлат муниципаль районының Заречный авыл

җирлеген үзгҽртеп кору очракларыннан тыш. Татарстан Республикасы Нурлат
муниципаль районының Заречный авыл җирлеген үзгҽртеп кору өчен, тавыш бирү
юлы белҽн йҽ гражданнар җыеннарында белдерелгҽн Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районының Заречный авыл җирлеге халкының ризалыгын алу
талҽп ителҽ;
5) генераль план проекты, җирдҽн файдалану кагыйдҽлҽре hҽм төзелешлҽр
проекты, территорияне планлаштыру проекты, территорияне ызанлау проекты,
территориялҽрне төзеклҽндерү кагыйдҽлҽре проекты, күрсҽтелгҽн расланган
документларның берсенҽ үзгҽрешлҽр кертүне куздҽ тоткан проект, җир участогын
яки капиталь төзелеш обьектын куллануның шартлы рҽвештҽ рөхсҽт ителгҽн төренҽ
рөхсҽт бирү карары проекты, рөхсҽт ителгҽн тезелешнең чикле параметрларыннан
тайпылуга рөхсҽт бирү турындагы карары проекты, капиталь төзелеш объектлары
реконструкциялҽре, расланган җирдҽн файдалану hҽм төзелеш кагыйдҽлҽре
булмаганда җир участокларының hҽм капиталь төзелеш объектларының рөхсҽт
ителгҽн кулланылышының бер төрен шундый башка кулланылыш төренҽ үзгҽртү
сораулары буенча;
6) федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн башка мҽсьҽлҽлҽр.
3.3. Һҽр мҽсьҽлҽ буенча төрле яклап hҽм тулысынча фикер алышуга каршылык
булмаган очракта, берничҽ мҽсьҽлҽ буенча бер үк вакытта ачык тыңлаулар үткҽрергҽ
рөхсҽт ителҽ.
3.4. Россия Федерациясе законнары тарафыннан башка финанслау
билгелҽнмҽгҽн булса, ачык тыңлауларны оештыру hҽм уздыру җирле бюджет
хисабына финанслана.
Статья 4. Ачык тыңлаулар инициаторлары
4.1. Халык тыңлаулары Нурлат муниципаль районының халык, Заречный авыл
җирлеге Советы (алга таба - җирлек Советы), Татарстан Республикасы Нурлат
муниципаль районының Заречный авыл җирлеге башлыгы (алга таба - җирлек
башлыгы), Нурлат муниципаль районының Заречный авыл җирлеге башкарма
комитеты (алга таба - башкарма комитет) ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ үткҽрелҽ.
4.2. Ачык тыңлаулар үткҽрү буенча халык инициативасы 10 кешедҽн дҽ ким
булмаган, 18 яше тулган гражданнар төркеменнҽн булырга мөмкин.
Статья 5. АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫ БИЛГЕЛӘҤ
5.1. Халык яисҽ җирлек Советы инициативасы буенча үткҽрелҽ торган гавами
тыңлаулар җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ.
Авыл җирлеге башлыгы яки Башкарма комитет җитҽкчесе инициативасы белҽн
үткҽрелҽ торган гавами тыңлаулар Нурлат муниципаль районының Заречный авыл
җирлеге башлыгы карары белҽн билгелҽнҽ.
Халык тыңлаулары Россия Федерациясе законнары белҽн җирле үзидарҽ
органнары вҽкалҽтлҽренҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча үткҽрелҽ.
5.2. Халык алдында тыңлаулар уздыру һҽм инициативаны хуплап халыкның
имзаларын җыю турында халык инициативасын күрсҽтү өчен кимендҽ 10 кеше
күлҽмендҽ инициатив төркем төзелҽ.

5.2.1. Инициатив төркем Заречный авыл җирлеге Советына тҽкъдим итҽ:
гавами тыңлаулар мҽсьҽлҽлҽрен күрсҽтеп, гавами тыңлаулар билгелҽү турында
гариза һҽм аларны үткҽрү кирҽклеген нигезлҽү турында гражданнар инициатив
төркеменең вҽкалҽтле вҽкиле тарафыннан имзаланган гариза, 1 нче кушымта
формасы нигезендҽ;
муниципаль хокукый акт проекты (гавами тыңлауларда карау өчен ул кертелгҽн
очракта);
муниципаль хокукый актны кабул итү кирҽклеген нигезлҽүне үз эченҽ алган
аңлатма, аның максатларын һҽм төп нигезлҽмҽлҽрен күрсҽтеп (гавами тыңлауларда
карауга кертелгҽн очракта);
финанс-икътисадый нигезлҽү (гамҽлгҽ ашыру өстҽмҽ матди һҽм башка
чыгымнар талҽп итҽчҽк муниципаль хокукый актның гавами тыңлауларында карауга
кертелгҽн очракта);
2 нче кушымта нигезендҽ гражданнарның инициатив төркеме исемлеге;
гражданнарның инициатив төркемен төзү турында карар кабул ителгҽн
җыелыш беркетмҽсе;
инициатив төркемнең инициатив төркем тарафыннан тапшырылган
документлар исемлеген үз эченҽ алган вҽкалҽтле вҽкиле тарафыннан имзаланган,
кҽгазьлҽрнең санын, шулай ук муниципаль хокукый акт проекты докладчысын
күрсҽтеп (муниципаль хокукый акт проектын гавами тыңлауларга карау өчен
керткҽн очракта).
Гариза һҽм беркетмҽгҽ инициатив төркемнең рҽислек итүче (инициатив
төркемнең вҽкалҽтле вҽкиле) һҽм секретаре имза салырга тиеш.
5.2.2. Ҽгҽр Заречный авыл җирлеге Советына ҽлеге статьяның 5.2.1
пунктчасында билгелҽнгҽн барлык документлар бер үк вакытта тапшырылса, гариза
бирелгҽн дип санала..
5.2.3. Заречный авыл җирлеге Советына кергҽн көннҽн алып 30 көн эчендҽ
гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар инициатив төркем тарафыннан
халык алдында тыңлаулар үткҽрү инициативасын хуплаучы кешелҽрнең имзалары,
ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 нче кушымтасы нигезендҽ, 18 яше тулган Заречный авыл
җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең (районда даими яки вакытлыча теркҽүгҽ ия) 100дҽн дҽ
ким булмаган имзалары җыелырга һҽм тапшырылырга тиеш.
Имзалар җирлек Советына ачык тыңлаулар үткҽрү турында инициативаны
тҽкъдим итү турында гариза биргҽн көннҽн соң килүче көннҽн җыелырга мөмкин.
Кулга язылмаган ысул белҽн яки карандаш белҽн мҽгълүматны язылу кҽгазенҽ кертү
рөхсҽт ителми. Гражданнар турында тиешле белешмҽлҽрдҽ һҽм аларны язылу
кҽгазенҽ һҽм таныклык язуына кертү даталарында төзҽтмҽлҽр гражданнар һҽм имза
җыючылар тарафыннан ҽйтелгҽн булырга тиеш.
5.2.4. Авыл җирлеге советы эшче төркем төзи һҽм язылу кҽгазьлҽрендҽ
бирелгҽн мҽгълүматларны 10 көн эчендҽ тикшерҽ.
Имзаларны һҽм язылу кҽгазьлҽрендҽге мҽгълүматларны тикшерү нҽтиҗҽлҽре
буенча имза гамҽлдҽ яки гамҽлдҽ түгел дип танылырга мөмкин. Ҽгҽр ҽлеге
Нигезлҽмҽ нигезендҽ аның гамҽлдҽ булмавы билгелҽнмҽгҽн булса имза гамҽлдҽ
була.
Имзалар җыю һҽм (яки) кул кую кҽгазен рҽсмилҽштерү тҽртибен бозып
җыелган имзалар дөрес түгел дип таныла:

1) имзалар җыю чорыннан тыш җыелса;
2) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Заречный авыл
җирлегендҽ 18 яше тулмаган (районда даими яки вакытлыча теркҽлгҽн)
яшҽүчелҽрнең имзалары;
3) Кул кую кҽгазенҽ үз кулы белҽн үз имзасын кую датасын күрсҽтмҽгҽн
гражданнарның имзасы;
4) кул куелмаган ысул яки карандаш белҽн мҽгълуматлар кертелгҽн имзалар;
5) Гражданнар турындагы hҽм даталарда тиешле мҽгълүматлҽрдҽге төзҽтүлҽрне
язылу кҽгазенҽ кертү hҽм раслау имзалары (ул төзҽтүлҽр гражданнар hҽм имзаларны
җыючылар тарафыннан махсус килешенмҽгҽн очракта);
6) Формасы 3нче номерлы кушымтадагы чын Нигезлҽмҽ талҽплҽренҽ туры
килми торган кул кую кҽгазендҽге барлык имзалар таныла.
Тикшеру нҽтиҗҽлҽре кул кую кҽгазьлҽренең тикшеру беркетмҽсе белҽн
рҽсмилҽштерелҽ (4нче номерлы кушымта).
5.2.5. Чираттагы Совет утырышында, кул кую кҽгазьлҽре кергҽн көннҽн 15
көнлек вакыт дҽверендҽ, ачык тыңлаулар билгелҽү турындагы карар яисҽ ачык
тыңлаулар турындагы гаризаны кире кагу карары кабул ителҽ, ҽгҽр:
1) ачык тыңлауларга чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр җирле узидарҽ органнары
компетенциясенҽ кермҽсҽ (ҽлеге Нигезлҽмҽнен 3нче номерлы искҽрмҽсендҽге
очрактан кала);
2) ачык тыңлауларны уздыру турындагы халык инициативасын алга чыгару
өчен тҽкьдим ителгҽн хакыйкый имзалар саны гына җитмҽсҽ;
3) тҽкъдим итү инициативасының тҽртибе үтҽлмҽгҽн;
4) каралырга тҽкьдим ителгҽн муниципаль норматив хокукый акт проекты
Россия Федерациясе Конституциясенҽ, федераль конституция законнарына,
федераль законнарга, башка норматив хокукый актларга туры килми;
5) шушы мҽсьҽлҽ чыгарылган тыңлаулар уздырылган датадан соң елдан кимрҽк
вакыт узган булса.
5.2.6. Ачык тыңлаулар билгелҽү
турындагы гаризадан тайпылу, ачык
тыңлауларны билгелҽү өчен, баш тарту китереп чыгарган җитешсезлеклҽрне
бетергҽн очракта, инициатив төркем тарафыннан документларны кабат кертүгҽ
каршылык булып тормый.
5.2.7. Ачык тыңлауларны билгелҽү мҽсьҽлҽсе Совет тарафыннан Совет
регламенты нигезендҽ карала.
5.2.8. Ачык тыңлаулар билгелҽү турындагы гаризадан тайпылу булган очракта,
Совет, эшче көннҽрдҽ хисапланган 5 көнлек срокта, гражданнарның инициатив
төркеменең вҽкалҽтле вҽкиле адресына язма мотивлаштырылган хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ
(юллый).
5.3. Заречный авыл җирлеге Советы карарында, Заречный авыл җирлеге
башлыгының халык алдында тыңлаулар билгелҽү турында карарында күрсҽтелҽ:
1) ачык тыңлаулар предметы;
2) халык тыңлауларын оештыручы;
3) халык тыңлауларын үткҽрү датасы, вакыты һҽм урыны;
4) гавами тыңлауларда фикер алышына торган мҽсьҽлҽлҽр буенча тҽкъдимнҽр
һҽм искҽрмҽлҽр кертелҽ торган адрес, гавами тыңлауларда катнашу хокукы белҽн
гаризалар бирелҽ ала торган адрес;

5) Зареченский авыл җирлеге Советының карары, Заречный авыл җирлеге
башлыгының гавами тыңлаулар билгелҽү турындагы карары урнаштырылачак
Нурлат муниципаль районы рҽсми порталының (алга таба - рҽсми портал) адресы;
Авыл җирлеге Советы карары, җирлек башлыгының халык алдында тыңлаулар
үткҽрү вакыты һҽм урыны күрсҽтелгҽн ачык тыңлауларны билгелҽү турындагы
карары, ҽгҽр законнарда һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ башка срок билгелҽнмҽгҽн булса,
гавами тыңлаулар үткҽрү датасына 7 көннҽн дҽ соңга калмыйча, рҽсми рҽвештҽ
басылып чыгарга тиеш.
Ачык тыңлауларны үткҽрү датасы, ҽгҽр федераль законнарда, Уставта һҽм ҽлеге
Нигезлҽмҽдҽ башкача билгелҽнмҽгҽн булса, гавами тыңлаулар билгелҽү турында
муниципаль хокукый акт кабул ителгҽн көннҽн 20 көн эчендҽ билгелҽнҽ.
5.4. Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре, эш көннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 7 көнлек срокта,
гавами тыңлаулар уздырылган көннҽн башлап, массакүлҽм мҽгълүмат чараларында,
Нурлат муниципаль районының рҽсми сайтында басылып чыга.
Статья 6. Халык тыңлауларын әзерләҥне оештыру
6.1. Ачык тыңлауларны ҽзерлҽү һҽм үткҽрү ачык тыңлауларны оештыручы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
6.2. Ачык тыңлауларны ҽзерлҽү һҽм үткҽрү процессында ачык тыңлауларны
оештыручы тҽэмин итҽ:
1) авыл җирлеге Советының рҽсми порталында Халык алдында тыңлауларны
ҽзерлҽү, рҽсми бастырып чыгару һҽм урнаштыру;
2) ачык тыңлауларда катнашучылар җыелышын үткҽрү;
3) ачык тыңлауларга чыгарылган муниципаль хокукый акт проекты буенча
искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр җыю;
4) ачык тыңлаулар беркетмҽсен алып бару;
5) ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ ҽзерлҽү һҽм бастырып чыгару.
6.3. Ачык тыңлауларда катнашырга чакырылырга мөмкин:
1) дҽүлҽт хакимияте һҽм җирле үзидарҽ органнары вҽкиллҽре;
2) сҽяси партиялҽрнең төбҽк һҽм җирле бүлеклҽре һҽм башка иҗтимагый
берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре;
3) эшчҽнлеге тикшерелгҽн тема белҽн бҽйле булган оешмалар җитҽкчелҽре;
4) галимнҽр, экспертлар;
5) район халкы, даими теркҽлү урыны;
6) массакүлҽм мҽгълүмат чаралары.
Халык инициативасы буенча тыңлаулар үткҽрелгҽн очракта, мҽҗбүри рҽвештҽ
инициатив төркемнең вҽкалҽтле вҽкиллҽре чакырыла.
6.4. Ачык тыңлауларда катнашучылар фикер алышына торган мҽсьҽлҽлҽргҽ
кагылышлы үз тҽкъдимнҽрен һҽм искҽрмҽлҽрен алдан һҽм гавами тыңлаулар үткҽрү
көнендҽ дҽ тапшырырга хокуклы.
Ачык тыңлауларда катнашучыларның барлык искҽрмҽлҽре һҽм тҽкъдимнҽре
язма рҽвештҽ (физик затлар өчен фамилия, исем, атасының исеме (булса), яшҽү
урыны (теркҽлү), юридик затлар өчен - тиешле документ белҽн расланган юридик
затның вҽкалҽтле вҽкиле турында, юридик затның исеме һҽм адресы турында
белешмҽлҽр күрсҽтеп) тапшырыла һҽм гавами тыңлаулар беркетмҽсенҽ кушып

бирелҽ.
Ачык тыңлауларда катнашучыларның персональ мҽгълүматларын эшкҽртү
«Персональ мҽгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы
Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне исҽпкҽ алып башкарыла.
6.5. Гавами тыңлауларда катнашучылар үз тҽкъдимнҽрен аргументациялҽү өчен
чыгыш ясау хокукы белҽн гавами тыңлауларны ачканда язмача яки телдҽн гаризалар
биргҽн затлар катнашалар.
Ачык тыңлауларда катнашу өчен гариза биргҽндҽ катнашучы чыгыш ясау
хокукы белҽн паспорт яки паспортны алмаштыручы документ, физик затлар өчен паспорт яки юридик затның исеме һҽм адресы турында мҽгълүмат һҽм юридик зат
вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ - юридик затлар өчен тапшыра.
Чыгыш ясау хокукы белҽн гавами тыңлауларда катнашу өчен гариза биргҽн
затларның персональ мҽгълүматларын эшкҽртү «Персональ мҽгълүматлар турында»
2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы федераль закон белҽн билгелҽнгҽн
талҽплҽрне исҽпкҽ алып башкарыла.
6.6. Ачык тыңлауларда Нурлат муниципаль районының Заречный авыл
җирлегендҽ яшҽүче барлык кызыксынган кешелҽр дҽ катнаша ала.
Статья 7. Ачык тыңлаулар ҥткәрҥ тәртибе
7.1. Ачык тыңлаулар җыелышлар формасында үткҽрелҽ.
7.2. Халык алдында тыңлауларда җирлек башлыгы, җирлек башлыгы
урынбасары, Нурлат муниципаль районының Заречный авыл җирлеге башкарма
комитеты җитҽкчесе, җирлек башлыгының вҽкалҽтле вҽкиле яисҽ гавами
тыңлауларны оештыручы рҽислек итҽргҽ мөмкин.
7.3. Рҽислек итүче гавами тыңлаулар алып бара һҽм көн тҽртибендҽге
мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алышуның тҽртибен күзҽтҽ, кирҽк булганда, утырышлар
залыннан сораулар буенча фикер алышу тҽртибен бозучыларны чыгарып җибҽрү
буенча чаралар күрергҽ хокуклы.
7.4. Халык алдында тыңлаулар рҽислек итүченең кереш сүзе белҽн ачыла, ул
анда катнашучыларга фикер алышына торган мҽсьҽлҽнең асылы, гавами тыңлаулар
үткҽрү тҽртибе турында хҽбҽр итҽ.
7.5. Беркетмҽне рҽсмилҽштерү, кергҽн тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу өчен рҽислек
итүче тарафыннан ачык тыңлаулар секретариаты билгелҽнҽ.
7.6. Чыгышларның эзлеклелеге һҽм вакыты, карала торган мҽсьҽлҽнең
эчтҽлеген, гавами тыңлауларда катнашу өчен кергҽн язма гаризаларның санын
исҽпкҽ алып, гавами тыңлаулар уздыру регламенты белҽн, чыгыш ясау хокукы һҽм
башка мҽсьҽлҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
Рҽислек итүче рөхсҽте белҽн чыгыш ясау өчен вакыт озайтылырга мөмкин.
7.7. Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш тҽмамланганнан соң чыгыш
ясаучыларга рҽислек итүче рөхсҽте белҽн сораулар бирергҽ хокуклы.
7.8. Рҽислек итүче ачык тыңлауларда тҽнҽфес турында һҽм аларны башка
вакытта дҽвам итү турында карар кабул итҽргҽ хокуклы.
7.9. Ачык тыңлаулар уздырганда тҽртипне үтҽү ачык тыңлауларда катнашу өчен
мҽҗбүри шарт булып тора. Катнашучылар ачык тыңлаулар барышына тыкшынырга,
аларны өзҽргҽ һҽм аларны үткҽрүгҽ комачауларга хокуклы түгел. Ачык тыңлауларда

катнашучылар ачык тыңлаулар үткҽрү тҽртибен бозган очракта, рҽислек итүче
аларны залдан чыгарып җибҽрүне талҽп итҽргҽ хокуклы.
7.10. Чыгышлар тҽмамланганнан соң рҽислек итүче, кирҽк булганда, гавами
тыңлаулар барышында ҽйтелгҽн тҽкъдимнҽрне, искҽрмҽлҽрне ачыклау өчен, гавами
тыңлаулар секретариаты җитҽкчесенҽ сүз бирҽ ала.
7.11. Чыгышлар тҽмамлангач, рҽислек итүче ачык тавышка ачык тыңлауларда
каралган мҽсьҽлҽлҽрне куярга хокуклы.
Статья 8. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре
8.1. Ачык тыңлаулар вакытында беркетмҽ алып барыла. Ачык тыңлаулар
секретариаты тарафыннан беркетмҽ тутыруның тулылыгын тҽэмин итү өчен
аудиоязма алып барылырга мөмкин. Бу хакта аудиоязма алып барган очракта,
беркетмҽдҽ билге ясала.
8.2. Ачык тыңлаулар барышында кергҽн гавами тыңлауларда катнашучыларның
барлык искҽрмҽлҽре һҽм тҽкъдимнҽре гавами тыңлаулар секретариатына язма
рҽвештҽ тапшырыла (физик затлар өчен фамилия, исем, атасының исеме (булса),
яшҽү урыны (теркҽлү), юридик затлар өчен - тиешле документ белҽн расланган
юридик затның вҽкалҽтле вҽкиле турында, юридик затның исеме һҽм адресы
турында белешмҽлҽр күрсҽтеп) һҽм гавами тыңлаулар беркетмҽсенҽ кушып бирелҽ.
8.3. Ачык тыңлауларда катнашучыларның персональ мҽгълүматларын эшкҽртү
«Персональ мҽгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы
Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне исҽпкҽ алып башкарыла.
8.4. Ачык тыңлаулар беркетмҽсе рҽислек итүче тарафыннан имзалана һҽм
гавами тыңлауларны оештыручы материалларында саклана.
8.5. Ачык тыңлауларда каралган проектка кагылышлы тҽкъдимнҽр һҽм
искҽрмҽлҽр керткҽн гавами тыңлауларда катнашучы гавами тыңлаулар
беркетмҽсеннҽн ҽлеге катнашучы тарафыннан кертелгҽн тҽкъдимнҽрне һҽм
искҽрмҽлҽрне үз эченҽ алган өземтҽ алырга хокуклы.
8.6. Мҽҗбүри йомгаклау документы булып халык тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре
буенча бҽялҽмҽ тора, ул 5 көн эчендҽ, ачык тыңлаулар уздырылган көннҽн алып, эш
көннҽрендҽ исҽплҽнелҽ, Нурлат муниципаль районының рҽсми сайтында куелырга
һҽм рҽсми бастырып чыгарылырга тиеш http://nurlat.tatarstan.ru /
Ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽдҽ күрсҽтелергҽ тиеш:
1) ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ рҽсмилҽштерү датасы;
2) ачык тыңлауларда каралган проектның исеме, ачык тыңлауларда
катнашучылар саны турында белешмҽлҽр;
3) гавами тыңлаулар беркетмҽсенең реквизитлары, аның нигезендҽ гавами
тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ ҽзерлҽнгҽн;
4) гавами тыңлауларда катнашучылар керткҽн тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр
эчтҽлеге;
5) гавами тыңлаулар оештыручыларның ачык тыңлауларда катнашучылар
тарафыннан кертелгҽн тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽрне исҽпкҽ алуның максатчанлыгы
яки максатка ярашсызлыгы турында дҽлилле тҽкъдимнҽре һҽм гавами тыңлаулар
нҽтиҗҽлҽре буенча нҽтиҗҽлҽр.
Гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽгҽ рҽислек итүче имза сала һҽм

җирлек Советы аппараты материалларында саклана.
8.7. Халык тыңлауларына чыгарылган муниципаль хокукый акт проектын карау
беркетмҽ булганда һҽм гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ булганда
гамҽлгҽ ашырыла.
8.8. Гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре җирле үзидарҽ органнары өчен
рекомендация характерында.
8.9. Гавами тыңлаулар беркетмҽсе һҽм тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ
гавами тыңлауларны бердҽм документ рҽвешендҽ оештыручы тарафыннан
рҽсмилҽштерелергҽ мөмкин.
Статья 9. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының
Заречный авыл җирлеге Уставы проектын һәм Уставка ҥзгәрешләр кертҥ
турында карар проектын гавами тыңлауларда карау ҥзенчәлекләре
9.1. Җирлек уставы проекты һҽм җирлек Советының Уставка үзгҽрешлҽр һҽм
өстҽмҽлҽр кертү турында карары проекты «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ
номерлы Федераль законда һҽм Уставта каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып,
гавами тыңлауларда карала.
9.2. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Заречный авыл
җирлеге Советы Уставы проекты яисҽ җирлек Советының җирлек Уставына
үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турындагы карары проекты буенча гавами
тыңлаулар уздыру буенча вҽкалҽтле орган булып тора.
Статья 10. Бюджет проекты һәм аның ҥтәлеше турында гавами тыңлаулар
уздыру ҥзенчәлекләре
10.1. Җирле бюджет проекты һҽм аның үтҽлеше турындагы еллык хисап, Россия
Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы Бюджет законнарында, башка федераль
законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында, муниципаль берҽмлекнең
бюджет процессы турындагы нигезлҽмҽдҽ каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып,
гавами тыңлауларда карала.
10.2. Җирле бюджет проекты һҽм җирле бюджетның үтҽлеше турында гавами
тыңлаулар уздыруны гамҽлгҽ ашыручы оештыручы булып авыл җирлегенең
башкарма комитеты тора.
Статья 11. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының
Заречный авыл җирлегенең социаль-икътисадый ҥсеш стратегиясе проектын
гавами тыңлауларда карау ҥзенчәлекләре
11.1. Муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый үсеш стратегиясе
проектларына кагылышлы мҽсьҽлҽлҽр «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ
номерлы Федераль законда, «Россия Федерациясендҽ стратегик планлаштыру
турында» 2014 елның 28 июнендҽге 172-ФЗ номерлы Федераль законда каралган

үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, гавами тыңлауларга чыгарыла.
Статья 12. Муниципаль берәмлекне ҥзгәртеп кору турындагы мәсьәләне
гавами тыңлауларда карау ҥзенчәлекләре
12.1. Муниципаль берҽмлекне үзгҽртеп кору турындагы мҽсьҽлҽ буенча гавами
тыңлаулар «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 13 статьясында каралган очракларда уздырыла, моңа күрсҽтелгҽн
Федераль законның 13 статьясындагы 5 өлеше керми.
Статья 13. Муниципаль берәмлекләрне территориаль планлаштыру
документлары проектлары буенча җәмәгать фикер алышуларын, гавами
тыңлауларны карау ҥзенчәлекләре
13.1. Генераль планнар, җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре
проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территориялҽрне межалау
проектлары, территориялҽрне төзеклҽндерү кагыйдҽлҽре проектлары, күрсҽтелгҽн
расланган документларның берсенҽ үзгҽрешлҽр кертүне күздҽ тоткан проектлар,
җир кишҽрлеген яки капиталь төзелеш объектын шартлы рҽвештҽ рөхсҽт ителгҽн
файдалануга рөхсҽт бирү турындагы карарлар проектларына, рөхсҽт ителгҽн
төзелешнең иң чик параметрларыннан тайпылуга рөхсҽт бирү турындагы карарлар
проектларына кагылышлы мҽсьҽлҽлҽр, капиталь төзелеш объектларын үзгҽртеп
кору, рөхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь төзелеш объектларыннан
файдалануның бер төрен үзгҽртү мҽсьҽлҽлҽрен, җирдҽн файдалану һҽм төзелеш
объектларының расланган кагыйдҽлҽре булмаганда, шулай ук, Россия Федерациясе
Шҽһҽр төзелеше кодексы һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽнең гавами тыңлаулар өчен
билгелҽнгҽн маддҽлҽрен исҽпкҽ алып, җҽмҽгать фикер алышуларына чыгарылырга
мөмкин.
13.2. Җирлеклҽрнең генераль планнары проектлары буенча җҽмҽгатьчелек
фикер алышуларын, ачык тыңлауларын оештыру һҽм үткҽрү үзенчҽлеклҽре Россия
Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексының 28 статьясында китерелгҽн.
Мҽҗбүри тҽртиптҽ генераль план проекты һҽм җирлеклҽрнең генераль
планнарына үзгҽрешлҽр кертүне күздҽ тоткан проектлар буенча (алга таба иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар) үткҽрелҽ.
Җҽмҽгать фикер алышуларында яки ачык тыңлауларда катнашучыларны
җҽмҽгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда катнашу өчен тигез
мөмкинлеклҽр белҽн тҽэмин итү максатларында җҽмҽгатьчелек фикер алышуларын
яисҽ ачык тыңлауларын үткҽргҽндҽ Нурлат муниципаль районы Заречный авыл
җирлеге территориясе өлешлҽргҽ бүленергҽ мөмкин.
13.3. Заречный авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽргҽ җҽмҽгать фикер алышулары яисҽ
гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ басылып чыккан көнгҽ кадҽр
аларны уздыру турында хҽбҽр итү вакытыннан башлап Заречный авыл җирлеге
Уставы яисҽ җирлек Советының норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ һҽм
кимендҽ бер айдан һҽм өч айдан артык була алмый.

13.4. Җир кишҽрлеген яисҽ капиталь төзелеш объектын файдалануның
шартлыча рөхсҽт ителгҽн төренҽ һҽм рөхсҽт ителгҽн төзелешнең иң чик
параметрларыннан
читкҽ
тайпылуга,
капиталь
төзелеш
объектларын
реконструкциялҽүгҽ рөхсҽт бирү мҽсьҽлҽлҽре буенча иҗтимагый фикер алышулар
яисҽ гавами тыңлаулар уздыру турындагы хҽбҽрлҽрне бастырып чыгаруга бҽйле
чыгымнар мондый рөхсҽтне бирү белҽн кызыксынучы физик яисҽ юридик зат йөртҽ.

«Татарстан Республикасы Нурлат
муниципаль районы "Заречный авыл
җирлеге" муниципаль берҽмлегендҽ гавами
тыңлаулар оештыру һҽм уздыру тҽртибе»
турында Нигезлҽмҽгҽ 1 нче кушымта

ХАЛЫК АЛДЫНДА ТЫҢЛАУЛАР БИЛГЕЛӘҮ ТУРЫНДА
ГАРИЗА

______ кеше санында инициатив төркем, исемлек теркҽп бирелҽ, «Татарстан
Республикасы Нурлат муниципаль районы Заречный авыл жирлеге» муниципаль
берҽмлеге халыкның инициативасы буенча тубҽндҽге сораулар буенча ачык тыңлаулар
билгелҽргҽ тҽкъдим итҽ:
Ачык тыңлаулар уздыруның мөкимлеген дҽлиллҽү:

Кушымта (чынлыкта курсэтелгэн документлар фаразлана):
1)
муниципаль хокукый акт проекты (кертелгҽн очракта);
2)
аңлатма хаты;
3)
финанс-икътисадый нигезлҽү (гамҽлгҽ ашыру өстҽмҽ матди чыгымнар hҽм
башка чыгымнар талҽп иткҽн муниципаль хокукый акт кертелгҽн очракта);
4)
гражданнарның инициатив төркеме исемлеге;
5)
гражданнарның инициатив төркемен тезу турында карар кабул ителгҽн
җыелыш беркетмҽсе;
6)
бергҽ теркҽп җибҽрелҽ торган хат.
Гражданнарның инициатив төркеме
вҽкалҽтле вҽкиле ________________________________________________
(имза)
(Ф.И.А.и)
Гражданнарның инициатив төркеме
сҽркатибе

___________
(имза)

_____________
(Ф.И.А.и)

«Татарстан Республикасы Нурлат
муниципаль районы "Заречный авыл
җирлеге" муниципаль берҽмлегендҽ гавами
тыңлаулар оештыру һҽм уздыру тҽртибе»
турында Нигезлҽмҽгҽ 2 нче кушымта

ИНИЦИАТИВ ТӨРКЕМ ӘГЪЗАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ

№ Фамилиясе, исеме,
п/п атасынын исеме hҽм
туган елы (18 яшьтҽтуган елы hҽм ае)

Яшҽү урыны
адресы

Шҽхси имза
Паспорт
мҽгълүматлары
(шҽхесне
раслый
торган
документ
сериясе,
номеры,
кем тарафыннан hҽм
кайчан
бирелгҽнлеге)

Гражданнарнын инициатив
төркеменең вҽкалҽтле вҽкиле __________________
(имза)

_________
(Ф.И.А.и)

«Татарстан Республикасы Нурлат
муниципаль районы "Заречный
авыл җирлеге" муниципаль
берҽмлегендҽ гавами тыңлаулар
оештыру һҽм уздыру тҽртибе»
турында Нигезлҽмҽгҽ 3 нче
кушымта
АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫҢ ЯЗЫЛУ КӘГАЗЕ
Без, тубәндә имза куючылар,”_______________________________________”
мәсьәләсе
буенча муниципаль берәмлек халкының инициативасы буенча ачык
тыңлаулар үткәрүне хуплыйбыз,

№
п/п

Фамилия
се,
исеме,
атасыны
ң
исеме

Фамилиясе,
Яшҽү урыны,
исеме,
адресы
атасының исеме
hҽм туган елы
(18
яшьтҽнтуган елы hҽм ае)

Гражданның
паспортының
яки
паспортны
алыштыручы
документыны
ң
сериясе hҽм
номеры

Шҽхси
имза

Язылу кҽгазен
таныклыйм:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Фамилиясе, исеме, атасының исеме, гражданның паспортының яки паспортны
алыштыручы документының сериясе hәм номеры (аны аңа биргән органның исемен
яки кодын курсәтеп), имза җыючы затның яшәү урыны, имзасы hәм аны кертү
датасы).
Гражданнарның инициатив
төркеменең вәкаләтле вәкиле
(имза)
(Ф.И.А.и)

«Татарстан Республикасы Нурлат
муниципаль районы "Заречный
авыл җирлеге" муниципаль
берҽмлегендҽ гавами тыңлаулар
оештыру һҽм уздыру тҽртибе»
турында Нигезлҽмҽгҽ 4 нче
кушымта
АЧЫК ТЫҢЛАУЛАРНЫҢ ЯЗЫЛУ КӘГАЗЕН ТИКШЕРУ БЕРКЕТМӘСЕ
мәсьәләсе буенча:
“Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Заречный авыл жирлеге "
муниципаль берәмлеге Советына ачык тыңлаулар уздыруны хуплаган гражданнарның
тәкьдим ителгән имзалар саны
________________________________________________________________.
Сайлаучыларның имзалары тикшерелгән, шуларның
гамәлдә
булмаган дип табылды:
тубәндәге сәбәпләр буенча

Гамҽлдҽ тугел дип табылган имзалар саны -

Советка хакыйкый тәкьдим ителгән гамәлдә дип табылган имзаларның гомуми саны
тәшкил итә:

Эш төркеме житҽкчесе________________
(имза)
Эш төркеме ҽгьзалары _________________
(имза)
(имза)
(дата, вакыт)

__________________
(Ф.И.А.и)
_____________
(Ф.И.А.и)
(Ф.И.А.и)
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инициатив төркеме
вҽкалҽтле вҽкиле
(имза)

(Ф.И.А.и)
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Гражданнарның
инициатив
төркеме
сэркатибе

