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Татарстан Республикасы Чистай муниципаль
районының Булдырь авыл җирлеге Советының
«Инициативалы проектларны күрсәтү, кертү, карау
тәртибен раслау турында» 19 февралендәге
8/2 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 261
статьясы нигезендә, Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының
Булдырь авыл җирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Булдырь авыл җирлеге
Советының «Инициативалы проектларны күрсәтү, кертү, тикшерү һәм карау
турында» 2021 елның 19 февралендәге 8/2 номерлы карары белән расланган
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Булдырь авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегендә инициативалы проектларны күрсәтү, кертү, тикшерү һәм
карау тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 1 бүлекнең 1.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.1. ) Россия Федерациясе Конституциясе, «Россия Федерациясендә җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге
131-ФЗ номерлы Федераль закон һәм Татарстан Республикасы Чистай муниципаль
районының «Булдырь авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә,
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Булдырь авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегендә инициативалы проектларны күрсәтү, кертү, тикшерү һәм
карау тәртибе (алга таба – Тәртип) инициативалы проектларны күрсәтүгә, кертүгә,
фикер алышуга, карап чыгуга, шулай ук Татарстан Республикасы Чистай муниципаль
районының «Булдырь авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә (алга таба Муниципаль берәмлек) аларның конкурс буенча сайлап алуын уздыруга бәйле
рәвештә барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне җайга сала.»;
1.2. 4 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4. Проект инициаторлары
Инициативалы проектны кертү инициативасы белән түбәндәгеләр чыгыш
ясарга хокуклы:
- уналты яшькә җиткән һәм Муниципаль берәмлек территориясендә яшәүче
кимендә ун граждан булган инициативалы төркем (алга таба - инициативалы
төркем);
- территориаль иҗтимагый үзидарә органнары;
- муниципаль берәмлек территориясендә үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы
юридик затлар һәм индивидуаль эшкуарлар,
- социаль юнәлешле коммерциягә карамаган оешмалар;
- җирле иҗтимагый берләшмәләр яисә иҗтимагый берләшмәләрнең җирле
бүлекчәләре,
- торак милекчеләре ширкәтләре,
4.1.

- бакчачылык яки яшелчәчелек коммерциягә карамаган ширкәтләр.
4.2. Әлеге пунктның 4.1 пунктчасында күрсәтелгән затлар (алга таба - проект
инициаторлары):
- инициативалы проект әзерлиләр;
- инициативалы проект буенча фикер алышуны оештыралар яисә әлеге бүлек
нигезләмәләре нигезендә инициатив проектка ярдәм итү мәсьәләсе буенча
гражданнарның фикерләрен ачыклауны тәэмин итәләр;
- инициативалы проектны Муниципаль берәмлекнең Башкарма комитетына
кертәләр;
- инициативалы проектны гамәлгә ашыруны контрольдә тотуда катнашалар;
- бүтән хокукларны гамәлгә ашыралар һәм әлеге Тәртип белән һәм аның
нигезендә кабул ителгән Муниципаль берәмлекнең башка норматив хокукый актлары
белән билгеләнгән вазыйфаларны башкаралар.
4.3. Инициативалы төркем төзү һәм аның тарафыннан карарлар кабул итү
беркетмә белән рәсмиләштерелә.
4.4. Әлеге пунктның 4.2 пунктчасында күрсәтелгән мәсьәләләр буенча карарлар
территориаль иҗтимагый үзидарә уставы нигезендә территориаль иҗтимагый
үзидарә органнары булып торучы проект инициаторлары тарафыннан кабул ителә.
4.5. Әлеге пунктның 4.2 пунктчасында күрсәтелгән мәсьәләләр буенча карарлар
гамәлгә кую документлары нигезендә проект инициаторлары тарафыннан кабул
ителә.»;
1.3. 5 бүлекнең 5.2 пунктындагы икенче абзацын үз көчен югалткан дип танырга;
1.4. 6 бүлекне үз көчен югалткан дип танырга;
1.5. 8 бүлекнең 8.3 пунктындагы икенче абзацында «авыл торак пункты
старостасының фамилиясе, исеме,» сүзләрен төшереп калдырырга;
1.6. 2 статьяның 12 пунктын түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«-имзалар җыйганда һәр кешенең «Шәхси мәгълүматлар турында» Федераль
законның 9 статьясында билгеләнгән таләпләр нигезендә аның шәхси
мәгълүматларын эшкәртүгә ризалыгы алынырга тиеш.»;
1.7. 13 бүлекнең 13 пунктындагы сигезенче абзацында «авыл торак
пунктындагы старостаның фамилиясе, исеме,» сүзләрен төшереп калдырырга;
1.8. 14.1 пунктының дүртенче абзацында 14 бүлегендә «җыен,» сүзен төшереп
калдырырга;
1.9. 16 бүлектә:
16.3 пунктта «Муниципаль берәмлек Башкарма комитетына кеше тарафыннан
турыдан-туры яисә почта аша җибәрелә торган искәрмәләр һәм тәкъдимнәр»
сүзләрен өстәргә;
16.5 һәм 16.6 пунктларында «Башкарма комитет җитәкчесенә» сүзләрен
«башлыгына» сүзенә алмаштырырга;
16.9 пунктларында «Башкарма комитет җитәкчесе» сүзләрен «Башлык» сүзенә
алмаштырырга;
1.10. 17 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«17. Инициативалы проектларны конкурс нигезендә сайлап алу
17.1. Конкурста сайлап алуны комиссия гамәлгә ашыра.
17.2. Конкурста сайлап алу әлеге Тәртипнең 15 бүлеге нигезендә үткәрелә
торган комиссия утырышында гамәлгә ашырыла.
17.3. Комиссия узган конкурс сайлап алуының инициативалы проектларын
ачыклау критерийлары нигезендә инициативалы проектларны бәяли. Инициативалы
проектларны бәяләү критерийлары исемлеге һәм аларның баллы мәгънәсе әлеге
Тәртипкә кушымта белән билгеләнә. Инициативалы проектны бәяләү һәр
инициативалы проект буенча аерым гамәлгә ашырыла. Инициативалы проектны һәр
критерий буенча бәяләү балларда билгеләнә.

17.4. Конкурс нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре буенча, йомгаклау билгесен
исәпкә алып, комиссия инициативалы проектларны узган яисә конкурс сайлавы
узмаган дип игълан итү турында карарлар кабул итә.
17.5. Узган конкурс сайлавы барлык критерийлар буенча максималь суммар
балл алган инициативалы проектлары игълан ителә.
17.6. Бәяләү нәтиҗәләре буенча берничә инициатив проект бер үк күләмдә
балл җыйган очракта, өстенлек муниципаль берәмлекнең башкарма комитетына
кертүнең иртәрәк датасына ия инициативалы проектка ия.»;
1.11. Инициативалы проектларны күрсәтү, кертү, тикшерү һәм карау тәртибен
түбәндәге эчтәлекле кушымта өстәргә:
«Инициативалы проектларны күрсәтү,
кертү, тикшерү һәм карау
Тәртибенә кушымта
Инициативалы проектларны бәяләү критерийлары
№ т/б

1

2

3

4

5

6

7
8

Критерий исеме

Критерий
буенча
баллар

Проблеманың актуальлеге (кискенлеге):
бик югары - проблема халык тарафыннан критик буларак
бәяләнә, проблеманы хәл итү халыкның тормыш тәэмин
10
ителешен саклап калу һәм саклау өчен кирәк.
югары - проблема халык тарафыннан шактый зур дип бәяләнә,
аның чишелешенең булмавы тормыш сыйфатына тискәре
7
йогынты ясаячак.
уртача - проблема халык тарафыннан актуаль дип бәяләнә,
аның карары тормыш сыйфатын яхшыртуга китерергә мөмкин
4
Проектны гамәлгә ашыруга комплекслы якын килү:
әйе
10
юк
0
Халыкның аз керемле төркемнәре өчен инициативалы проектның җайлашуы:
әйе
10
юк
0
Инициативалы проектны хуплаган гражданнар саны:
500 дән артык кеше
10
250 дән 500 кешегә кадәр
7
50 дән 250 кешегә кадәр
5
50 кешегә кадәр
3
Инициативалы проект нәтиҗәләрен тоту (аларга ярдәм итү) максатларында
алдагы чорларда бюджет чыгымнарын гамәлгә ашыру зарурлыгы
юк
10
әйе
0
Оригинальлек, креативлык
әйе
10
юк
0
Инновацион технологияләрне, яңа техник чишелешләрне куллану
әйе
10
юк
0
Гаризада презентация материаллары, дизайн-проект булуы
әйе
10

юк
9
9.1

9.2

0
Җәмәгатьчелекнең инициативалы проектны әзерләүдә һәм гамәлгә
ашыруда катнашуы
Инициативалы проектның гомуми бәясеннән инициативалы түләүләр өлеше
Инициативалы проектның гомуми бәясенең 20 %ыннан
10
Инициативалы проектның гомуми бәясенең 15 %тан 20 %ына
8
кадәр
Инициативалы проектның гомуми бәясенең 10 %тан 15 %ка
5
кадәр
Инициативалы проектның гомуми бәясенең 0 %тан 10 %ына
1
кадәр
Инициативалы проектны гамәлгә ашыруда мөлкәти һәм (яисә) хезмәт
катнашуы
әйе
5
юк
0».

2. Әлеге карарны билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарырга, шулай ук Чистай
муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны законлылык, хокук тәртибе һәм
депутат эшчәнлеге мәсьәләләре буенча даими депутат комиссиясенә йөкләргә.

Чистай муниципаль районының
Булдырь авыл җирлеге башлыгы

Н.Н. Воляков

