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Татарстан
Республикасы
Питрэч
муниципаль районы
Пимэр
авыл
ж;ирлегендэ инициатив
проектларны
курсэту, керту, тикшеру Ьэм карау
тэртибен раслау турында
«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 26.1
статьясы нигезендэ, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр
авыл ж;ирлеге уставына таянып, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль
районы Пимэр авыл жирлеге карар кабул кабул итте:
1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл
ж;ирлегендэ инициатив проектларны курсэту, керту, тикшеру Ьэм карау тэртибен
кушымтада бирелгэн тэртиптэ расларга.
2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми
порталында (www.pravo.tatarstan.ru) Ьэм Питрэч муниципаль районыныц рэсми
сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга (халыкка ж;иткерергэ).
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Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл ж;ирлегендэ
инициативалы проектларны тэкъдим иту, керту, фикер алышу Ьэм карау тэртибе
Булек 1. Гомуми нигезлэмэлэр
Статья 1. Элеге тэртипне жайга салу предметы
1. Элеге Тэртип Россия Федерациясе Конституциясе, «Россия Федерациясендэ
ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6
октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон йэм Татарстан Республикасы Питрэч
муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге Уставы нигезендэ инициативалы
проектларны тэкъдим иту, керту, фикер алышу, карау, шулай ук аларны конкурс
нигезендэ сайлап алу белэн бэйле рэвештэ барлыкка килэ торган монэсэбэтлэрне
жайга сала.
2. Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертлар исэбенэ
финанс ярдэме алу ечен тэкъдим ителэ торган инициативалы проектларны керту,
фикер алышу, карау йэм сайлап алу белэн бэйле менэсэбэтлэргэ элеге тэртип
нигезлэмэлэре, эгэр Татарстан Республикасы Законында йэм (яисэ) Татарстан
Республикасыныц башка норматив хокукый актында йэм алар нигезендэ кабул
ителгэн Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге
Советы карарларында башкасы каралмаган булса, элеге тэртип нигезлэмэлэре
кулланылмый.
Статья 2. Инициатив проектлар
1. Инициатив проект дигэндэ элеге Тэртиптэ Татарстан Республикасы Питрэч
муниципаль районыныц Пимэр авыл жирлеге халкыныц муниципаль берэмлектэ
яисэ аныц елешендэ яшэучелэр ечен естенлекле эйэмияткэ ия чараларны гамэлгэ
ашыру турындагы тэкъдиме жирле эйэмияттэге мэсьэлэлэрне яисэ жирле узидарэ
органнарына бирелгэн башка мэсьэлэлэрне хэл иту буенча ацлашыла.
2. Инициатив проектта тубэндэге белешмэлэр булырга тиеш:
1) жирлектэ яисэ аныц елешендэ яшэучелэр ечен естенлекле эйэмияткэ ия
преблеманы тасвирлау;
2) курсэтелгэн преблеманы хэл иту буенча тэкъдимнэрне нигезлэу;
3) инициатив проектны гамэлгэ ашыруныц кетелгэн нэтижэсен (кетелгэн
нэтижэлэрен) тасвирлау;
4) инициатив преектны гамэлгэ ашыруга кирэкле чыгымнарныц алдан
исэплэве;
5) инициатив проектны гамэлгэ ашыруныц планлаштырыла торган сроклары;

6) элеге проектны гамэлгэ ашыруда кызыксынучы затларныц планлаштырыла
торган (мемкин булган) финанс, мелкэт Ьэм (яисэ) хезмэт катнашуы турында
белешмэлэр;
7) инициатив тулэулэрнец планлаштырылган кулэменнэн тыш, элеге акчаларны
инициатив проектны гамэлгэ агаыруга куллану куздэ тотылган очракта, ж;ирлекнец
бюджет чаралары кулэменэ курсэтелу;
8) Ж^ирлек территориясенэ яисэ аныц чиклэрендэ инициатив проект гамэлгэ
ашырылачак елешен элеге Тэртипнец 3 статьясы нигезендэ курсэту.
3.
Инициатив проект элеге статьяныц 2 елегаендэ каралган белешмэлэрне уз
эченэ алган проектны тасвирлауны уз эченэ ала, аца инициатор карары буенча
график Ьэм (яисэ) табличный материаллар кушымта итеп бирелергэ мемкин.
Статья 3. Халык мэнфэгатьлэрендэ инициатив проектлар гамэлгэ ашырыла ала
торган территорияне билгелэу
1. Инициатив проектлар халык мэнфэгатьлэрендэ тулаем алганда ж;ирлек халкы
мэнфэгатьлэрендэ, шулай ук тубэндэге территориялэрдэге халык мэнфэгатьлэрендэ
гамэлгэ ашырылырга мемкин:
1)
терак йертлар теркеме (шул исэптэн планлаштыру структурасыныц
урам яисэ башка элементы);
2)
торак пункт;
3)
терак пунктлар теркеме.
2. Ж^ирле эЬэмияттэге аерым мэсьэлэлэрне (ж;ирле узидарэ ерганнарына
бирелгэн башка мэсьэлэлэрне) хэл иту Ьэм (яисэ) аерым муниципаль программалар
чараларын утэу буенча инициатив преектларны гамэлгэ ашыру максатларында
Ж^ирлек башкарма кемитеты карары (шул исэптэн муниципаль преграмманы раслау
турындагы карар) белэн Ж^ирлек территериясен елешлэргэ (екругка) булу каралырга
мемкин. Курсэтелгэн ечракта инициатив преектлар курсэтелэ, тикшерелэ Ьэм
ж;ирлек территериясенец (екругныц) тиешле елеше чиклэрендэ гамэлгэ ашырыла.
Булек 2. Инициативалы преектларны тэкъдим иту Ьэм фикер алыпху
Статья 4. Преект инициатерлары
1. Инициативалы преектны керту турындагы инициатива белэн чыгыш ясарга
хокуклы:
- уналты яшькэ 5циткэн Ьэм Ж^ирлек территориясендэ яшэуче кимендэ ун
граждандан терган инициатив теркем (алга таба - преект инициатеры).
2. Преектныц инициатеры:
1) инициативалы преект эзерли;
2) инициативалы преект турында фикер алышуны еештыра яисэ элеге булек
нигезлэмэлэре нигезендэ инициативалы преектка ярдэм иту турындагы мэсьэлэ
буенча гражданнарныц фикерен ачыклауны тээмин итэ;
3) Ж^ирлек Башкарма кемитетына инициативалы преект кертэ;
4) инициативалы преектны гамэлгэ ашыруны кентрельдэ тетуда катнаша;

5)
элеге Тэртиптэ Ьэм аныц нигезендэ кабул ителгэн башка норматив хокукый
актларда билгелэнгэн башка хокукларны гамэлгэ ашыра Ьэм вазыйфаларны
башкара.
3.
Инициатив теркем тезу йэм аныц элеге статьяныц 2 елешендэ курсэтелгэн
мэсьэлэлэр буенча карарлар кабул итуе беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ.
Статья 5. Инициативалы цроектка ярдэм иту мэсьэлэсе буенча гражданнарныц
фикерен ачыклау
1. Инициативалы проект авыл ж;ирлеге халкы яисэ аныц бер елешендэ
яшэучелэр тарафыннан якланырга тиеш, алар мэнфэгатьлэрендэ инициативалы
проектны гамэлгэ ашыру куздэ тотыла.
2. Проект инициаторы гражданнарныц инициативалы проектка ярдэм иту
мэсьэлэсе буенча фикерен тубэндэге формаларда ачыклауны оештыра:
1) гражданнар ж;ыенында инициативалы проектны карау;
2) гражданнарныц ж;ыелышында яки конференциясендэ инициативалы
проектны карау;
3) гражданнарны сораштыру уткэру;
4) инициативалы проектка ярдэм иту ечен гражданнар имзаларын жыю.
3. Проект инициаторы инициативалы проектка ярдэм иту мэсьэлэсе буенча
гражданнарныц фикерен ачыклауныц берничэ формасыннан файдалану турында
Карар кабул итэргэ хокуклы.
Статья 6. Инициативалы проектларны тэкъдим иту мэсьэлэлэре буенча
гражданнар ж;ыелышы
1. Инициативалы проектны тэкъдим иту мэсьэлэлэре буенча гражданнар
ж;ыелышы (алга таба - ж;ыелыш) проект инициаторы карары белэн билгелэнэ Ьэм
уткэрелэ.
2. Ж^ыелыш авыл ж;ирлеге территориясе елешендэ уткэрелэ, анда яшэучелэр
мэнфэгатьлэрендэ инициатив проектны тормышка ашыру планлаштырыла. Эгэр дэ
бу проектны тормышка ашыру Дирлек халкы мэнфэгатьлэрендэ планлаштырыла
икэн, ж;ирлек территориясенец терле елешлэрендэ берничэ ж;ыелыш уткэрелергэ
мемкин.
3. Ж^ыелышта унтугыз яшькэ ж;иткэн тиешле территориядэ яшэучелэр катнаша
ала.
4. Дыелыш уткэрелергэ мемкин:
кендезге формада - кен тэртибендэге мэсьэлэлэр буенча фикер алышу Ьэм
тавышка куелган мэсьэлэлэр буенча карарлар кабул иту ечен халыкныц уртак булу
рэвешендэ;
кендезге-читтэн торып - кен тэртибендэге мэсьэлэлэр буенча фикер алышу
Ьэм тавышка куелган мэсьэлэлэр буенча карарлар кабул иту мемкинлеген, шулай ук
жыелыш уткэру турындагы хэбэрдэ курсэтелгэн урынга яисэ адрес буенча халык
карарларын билгелэнгэн вакытка тапшыру мемкинлеген куздэ тоткан формада.

4. Бер ж;ыелышта берничэ инициативалы проектны карау мемкин. Элеге
очракта жыелышны оештыру Ьэм уткэру буенча хокуклар Ьэм бурычлар проектлар
инициаторлары белэн бергэ гамэлгэ ашырыла.
5. Ж^ыелыш уткэру, документлар эзерлэу Ьэм ж;ибэру буенча чыгымнарны
проект инициаторы башкара.
6. Ж^ирлек башкарма комитеты проект инициаторына ж;ыелышны уткэрудэ
ярдэм итэ, шул исэптэн аны уткэру ечен бушлай бина бирэ. Ж^ирлек башкарма
комитеты карары белэн ж;ыелышлар уткэру ечен бирелэ торган булмэлэр исемлеге
билгелэнергэ мемкин.
7. Ж^ыелыш халык саныныц 1/3 елешен тэшкил итуче катнашучылар арасында
хекуклы дип санала, анда ж;ыелыш уткэрелэ.
Статья 7. Ж^ыелышка эзерлек
1. Ж^ыелыш уткэру турында преект инициаторыныц карарында курсэтелэ:
1) фикер алышу ечен жыелыш уткэрелэ терган инициативалы проект;
2) дыелышны уткэру формасы (кендезге яки кендезге-читтэн торып);
3) ж;ыелышныц кен тэртибе, э ж;ыелышны кендезге-читтэн терып уздыру
ечрагында - халыкныц тавыш бируен уздыру планлаштырыла терган мэсьэлэлэр;
4) жыелышны уздыру датасы, вакыты, урыны, э ж;ыелышны кендезге-читтэн
терып уздыру ечрагында - шулай ук тавышка куелган мэсьэлэлэр буенча халык
карарларын кабул итуне тэмамлау датасы йэм мондый карарлар тапшырылырга
тиешле урын яисэ адрес;
5) ж;ыелышны кендезге фермада уздырыла терган ж;ыелышта катнашучылар йэ
ясыелышны кен тэртибендэге
мэсьэлэлэр
буенча фикер
алыпхуларда
катнашучыларныц фаразланыла терган саны, ж;ыелышны кендезге-читтэн терып
уздыру ечрагында;
6) ж;ыелыш уткэрелэ терган территориядэ яшэучелэргэ аны уткэру турында
хэбэр иту ысуллары.
2. Преект инициатеры я^ирлек башкарма комитетына ж;ыелышны уткэру
турында 10 кеннэн дэ сецга калмыйча язма хэбэр ж;ибэрэ.
3. Ж^ыелыш уткэру турында хэбэрнамэдэ курсэтелэ:
1) преект инициатеры турында белешмэлэр (инициатив теркем эгъзаларыныц
фамилиялэре, исемнэре, атасыныц исемнэре, аларныц яшэу урыны яки теру урыны
турында белешмэлэр);
2) элеге статьяныц 1 елешендэ каралган белешмэлэр;
3) жыелышны еештыру Ьэм уткэру буенча курсэтмэ функциялэр башкарырга
вэкалэтле затларныц фамилиялэре, исемнэре, телефен немерлары.
4) ж;ыелышны уткэрудэ ярдэм иту, шул исэптэн 5дыелышны уздыру ечен бина
биру (ж;ыелышны кендезге-читтэн торып уткэру очрагында), тавышка куелган
мэсьэлэлэр буенча халык тавыш биру ечен.
4. Ж^ыелышны уткэру турында белдеру преектныц инициаторы Ьэм аны
оештыру Ьэм уткэру буенча боеру функциялэрен башкарырга вэкалэтле затлар
тарафыннан имзалана. Инициатив теркем исеменнэн ж;ыелышны уткэру турында

хэбэрнамэ инициатив теркем тарафыннан аны оештыру Ьэм уткэру буенча боеру
функциялэрен утэргэ вэкалэтле затлар тарафыннан имзалана.
5. Ж^ыелышны уткэру ечен бина биру турындагы утенеч булганда, ж;ирлек
башкарма комитеты хэбэрнамэ кергэн кеннэн еч кен эчендэ проект инициаторына
бина биру мемкинлеге турында хэбэр итэ яки ж;ыелыш уткэру урынын Ьэм (яки)
датасын Ьэм вакытын узгэртергэ тэкъдим итэ. Проект инициаторы элеге тэкъдим
алынганнан соц еч кен эчендэ ж;ыелышны уткэру урынын Ьэм (яки) вакытын
узгэртугэ ризалык яки ризалашмау турында хэбэр итэргэ тиеш.
6. Авыл ж;ирлеге башкарма комитеты ж;ыелыш уткэру, шул исэптэн
инициативалы проект белэн танышу тэртибе турында мэгълуматларны Питрэч
муниципаль районыныц «Интернет» мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэге
рэсми сайтында урнаштыра:
1) ж;ыелыш уткэру турында хэбэр кергэн кеннэн еч кен эчендэ;
2) проект инициаторы ризалыгы белэн ж;ыелышны уткэру урынын йэм (яисэ)
датасын Ьэм вакытын узгэрту турында тэкъдим белэн ризалашканнан соц ике
кеннэн дэ соцга калмыйча (ж;ыелышны кендезге-читтэн торып уздырганда).
7. Ж^ирлекнец башкарма комитеты, ж;ыелыш уткэрудэ ярдэм иту проекты
инициаторына ярдэм иту максатыннан, вэкалэтле вэкил билгелэргэ хокуклы.
Вэкалэтле вэкилне билгелэу турында ж;ирлек башкарма комитеты алдан ук проект
инициаторына хэбэр итэ.
Статья 8. Ж^ыелышны кендезге формада уткэру тэртибе
1. Ж^ыелыш башланганчы проект инициаторы я^ыелышта катнашкан
гражданнарны, ж;ирлек башкарма комитеты тарафыннан раслана торган форма
буенча исемлекне тезеп, теркэуне тээмин итэ. Дыелышта катнашкан гражданнар
исемлеге ж;ыелыш беркетмэсенец аерылгысыз елеше булып тора.
2. Ж^ыелышныц кен тэртибендэге мэсьэлэлэр буенча тавыш биру тэртибе
ж;ыелышта катнашучыларныц купчелек тавышы белэн раслана. Ж^ыелышныц кен
тэртибендэге мэсьэлэлэр буенча карарлар ж,ыелышта катнашучыларныц купчелек
тавышы белэн кабул ителэ.
3. Дыелыш проект инициаторы вэкиле тарафыннан ачыла. Ж^ыелышны алып
бару ечен рэис йэм сэркатип сайлана.
4. Рэис ж;ыелышны алып бара, кен тэртибендэге сорауларны игълан итэ,
ж;ыелышта катнашучыларга чыгыш ясау ечен суз бирэ, ж;ыелыш тарафыннан кабул
ителгэн карарларны формалаштыра, аларны тавышка куя, тавыш биру нэтиж;элэрен
игълан итэ.
5. Секретарь ж;ыелыш беркетмэсен алып бара, анда ж;ыелыш тарафыннан кабул
ителгэн барлык карарлар, алар буенча тавыш биру нэтиж;элэре курсэтелгэн.
Ж^ыелыш беркетмэсенэ ж;ыелыш секретаре йэм рэисе кул куя.
6. Дыелыш беркетмэсендэ курсэтелэ:
1) ж;ыелышны уткэру урыны йэм вакыты;
2) ж;ыелышта катнашкан гражданнар саны;
3) ж;ыелышныц рэисе Ьэм секретаре турында яшэу урыны курсэтелгэн
белешмэлэр;

4) ж;ыелышнын; кен тэртибе, чыгышларныц эчтэлеге;
5) кен тэртибендэге мэсьэлэлэр буенча кабул ителгэн карарлар.
Статья 9. Инициативалы проектларны тэкъдим иту мэсьэлэлэре буенча
гражданнар конференциясен уткэру
1. Инициативалы проектны гамэлгэ ашыру кузда тотылган 16 яшькэ ж;иткэн
кешелар саны 100 кешедан артып китса, инициативалы проектларны такъдим иту
масьалаларе буенча гражданнар конференциясе (алга таба - конференция)
уткарелерга мемкин.
2. Конференция алеге Тартипнец 7-10 статьяларында билгеланган тартипта,
алеге статьяда билгеланган узенчалекларне исапка алып уткарела.
3. Конференцияне уткару турында проект инициаторы Карарында, алеге
Тартипнец 8 статьясындагы 1 елешенда каралган нигезламалар белан берраттан,
курсателерга тиеш:
1) 16 яшька ж;иткан территорияда яшауче 10 кешедан 1 делегаттан да ким
булмаган делегатлар сайлау ечен вакиллек нормасы;
2) делегатлар сайлау ечен ж;ыелышлар уткару вакыты Ьам тартибе.
4. Конференция беркетмасенец аерылгысыз елеше булып делегатлар сайлау
турында ж;ыелышлар беркетмаларе тора.
Статья 10. Инициативалы проектларга ярдам иту ечен гражданнар имзаларын
ж;ыю
1. Инициативалы проектларга ярдам иту ечен гражданнар имзаларын ж;ыю
(алга таба - имзалар ж;ыю) проектныц инициаторы булып тора.
2. Инициативалы проектларга ярдам иту ечен, инициатив теркем агъзалары
имзаларын да кертеп, имзалар саны, имзалар ж;ыю уткарела торган территория
халкыныц ечтан береннан да ким булмаска тиеш.
3. Имзалар ж;ыю киласе тартипта башкарыла:
1) имзалар аларны кул кую кагазена керту юлы белан ж;ыела, аныц формасы
Ж^ирлекнец Башкарма комитеты тарафыннан раслана;
2) имза кагазенда инициатив проект курсатела, аца ярдам йезеннан имза ж;ыю
гамалга ашырыла;
3) подписка кагазенда яшаученец имзасы Ьам аны керту датасы куела. Имза Ьам
датасын, аны керту кешесе куя уз кулы белан. Имза кую кагазенда куела торган
кулланучы турында белешмалар, имзалар ж;ыючы зат утенече буенча, кул кую
кагазена кертелерга мемкин. Элеге магьлуматлар кулъязма ысул белан гена кертела,
П1ул ук вакытта карандашны куллану рехсат ителми;
4) яшауче бер ук инициативалы проектны хуплауга бер гена тапкыр имза
куярга хокуклы;
5) hap язылу кагазе проект инициаторы вакиленец имзалары белан расланырга
тиеш. Имза салу кагазе тамамланганда, имзалар ж;ыюны гамалга ашыручы проект
инициаторы вакиле уз фамилиясен, исемен Ьам атасыныц исемен, туган кенен, яшау

урыны адресын уз кулы белэн курсэтэ, шулай ук уз имзасын йэм аны керту датасын
куя;
6) имзалар ж;ыйганда култамга кагазен шэхси йэм эйланеш ягында тутыру
рехсат итела. Шул ук вакытта яклар имзаларныц бердам нумерациясе булган, а
имзалар ж;ыюны гамалга ашыручы проект инициаторы вакиле турында таныклыклар
кул кую кагазенец икенче ягында турыдан-туры яшаученец соцгы имзасыннан соц
куела;
7) имзалар ж;ыйганда hap кешенец шахси магьлуматларын эшкартуга
«персональ магьлуматлар турында» Федераль законныц 9 статьясында билгеланган
талаплар нигезенда расмилаштерела торган ризалыгы алынырга тиеш.

Статья 11. Гражданнарныц фикерен ачыклау ечен сорагатыру уткару.
алеге инициативалы проектка ярдам иту
1. Гражданнарны алеге инициативалы проектка ярдам иту турындагы
фикерларен ачыклау ©чен сораштыру (алга таба - сораштыру) Дирлек халкы
инициативасы яиса аныц олеше инициативасы буенча уткарела, аларда
инициативалы проектны Дирлек халкы манфагатьларенда гамалга агаыру такъдим
итела.
2. Сораштыру билгелау ечен проект инициаторы Дирлек советына гариза
ж;ибара, анда курсатела:
1) инициативалы проект, аца карата сораштыру уздырырга такъдим итела;
2) проект инициаторыныц такъдимнаре:
а) сораштыру уткару датасы Ьам сроклары турында;
б) сораштыру уздырганда такъдим итела торган (такъдим итела торган)
масьалане (масьалаларне) формалаштыру турында;
в) сораштыру уткару методикасы турында;
г) сораштыруда катнашучы муниципаль берамлек халкыныц минималъ саны
турында;
3) проект инициаторы турында белешмалар (инициатив теркем агъзаларыныц
фамилияларе, исемнаре, атасыныц исемнаре, аларныц яшау яки тору урыны
турында белешмалар).
3. Гариза инициатив теркемнец барлык агъзалары тарафыннан имзалана.
4. Ж^ирлек советы гариза керган коннан 30 кеннан да соцга калмыйча аны
карый Гам сораштыру билгелау яки сораштыру бирудан баш тарту турында карар
кабул ита.
5. Сораштыру уткару турындагы инициативаны алеге статъяда билгеланган
тартипне бозу, агар хокук бозулар инициативаны такъдим итуда катнашкан Дирлек
халкыныц ихтыяр белдеруе натиж;аларен дорес итеп билгеларга мемкинлек бирмаса,
сораштыру бирудан баш тарту ечен нигез булып тера.
6. Инициативалы преектларны такъдим иту масъалаларе буенча гражданнарны
сераштыру Ж^ирлекнец нерматив-хокукый акты белан билгеланган тартипта
уткарела.

7. Сораштыруда муниципаль берэмлек яки аньщ елешенда яшэучелар катнаша
ала, аларда 16 яшькэ ж;иткэн инициативалы проектны гамэлгэ ашыру тэкъдим ителэ.
8. Авыл ж;ирлеге башкарма комитеты сораштыру нэтиж;элэрен проект
инициаторына 3 эш кененнэн дэ соцга калмыйча ж;иткерэ.
Булек 3. Инициативалы проектларны керту Ьэм карау
Статья 12. Дирлек башкарма комитетына инициативалы проектлар керту
1. Инициативалы проект керткэндэ авыл ж;ирлеге башкарма комитетына
тэкъдим ителэ:
1) проектныц кэгазьдэ Ьэм электрон формада тасвирламасы, аца график Ьэм
(яки) таблица материаллары кушылырга мемкин;
2) элеге Тэртипнец 4 статьясындагы 4, 5 елешлэре нигезендэ инициатив теркем
тезу беркетмэсе яисэ башка документлар, пгулай ук проект инициаторыныц
инициатив проектны Караганда Ьэм гамэлгэ ашырганда аныц исеменнэн аныц
исеменнэн ж;ирлекнец башкарма комитеты белэн хезмэттэшлек итэргэ вэкалэтле
затларны билгелэу турындагы карары;
3) ж;ыен, гражданнар ж;ыелышлары яки конференциялэре беркетмэсе,
гражданнардан сораштыру нэтиж;элэре Ьэм (яки) ж;ирлек халкыныц инициативалы
проектын яки аныц елешендэ хуплавын раслаучы кул куелган битлэр.
2. Элеге статьяныц 1 елешендэ курсэтелгэн декументлар ТКирлекнец башкарма
комитетына инициативалы проектны Караганда Ьэм гамэлгэ ашырганда проектныц
инициаторы булып торган турыдан-туры зат тарафыннан тапшырыла яисэ, игълан
ителгэн кыйммэт белэн, аны ж;ибэргэндэ Ьэм кертемнэр исемлеге белэн почта аша
ж;ибэрелэ.
3. Проектны керту датасы - Ж^ирлек Башкарма комитеты тарафыннан элеге
статьяныц 1 елешендэ курсэтелгэн декументларны алу кене.
4. Эгэр декументлар ж;ирлек башкарма кемитетына турыдан-туры зат,
преектныц инициатеры белэн инициативалы преектны Караганда Ьэм термышка
ашырганда узара хезмэттэшлек итэргэ вэкалэтле зат тарафыннан тапшырыла икэн,
курсэтелгэн затка, ж;ирлекнец башкарма кемитеты тарафыннан аларныц исемлеген
Ьэм алыну датасын курсэтеп, документлар алу ечен, расписка бирелэ. Расписка авыл
ж;ирлеге башкарма комитеты тарафыннан докзчяентлар кабул ителгэн кенне
тапшырылырга тиеш.
Статья 13. Инициативалы проектларны карау буенча комиссия
(комиссия тезу конкурс нигезендэ сайлап алуны уткэргэн очракта гына мэжбури бульш тора)

1. Инициативалы проектларны карау буенча комиссия (алга таба - комиссия)
инициативалы проектларныц социаль-икътисадый эЬэмиятен объектив бэялэу Ьэм
аларны конкурс нигезендэ сайлап алу максатында тезелэ.
2. Комиссия 6 кешене тэшкил итэ.
3. Комиссиянец персональ составы авыл ж;ирлеге башкарма комитеты карары
белэн билгелэнэ. Комиссия эгъзаларыныц гомуми саныннан яртысы ж;ирлек Советы
тэкъдимнэре нигезендэ билгелэнэ. Комиссия составы комиссия тарафыннан кабул

ителэ торган карарларга йогынты ясарга мемкин булган мэнфэгатьлэр
каршылыклары
барлыкка
килу
мемкинлеген
тешереп
калдыру
ечен
формалаштырыла.
4. Комиссия комиссия рэисе, комиссия рэисе урынбасары, комиссия секретаре
Ьэм аньщ эшендэ катнаигучы комиссия эгъзаларыннан тора.
5. Комиссия рэисе:
1) комиссия эшен оештыра, аньщ эшчэнлеге белэн ж;итэкчелек итэ;
2) комиссиянец чираттагы утырышы кен тэртибе проектын тези;
3) комиссия эгъзаларына йеклэмэлэр бирэ;
4) комиссия утырышларында рэислек итэ.
6. Комиссия рэисе урынбасары, вакытлыча булмаганда, комиссия рэисе
вазыйфаларын башкара.
7. Комиссия секретаре:
1) комиссия эшчэнлеген мэгълумати йэм документлар белэн тээмин итуне, шул
исэптэн комиссия утырышына эзерлекне гамэлгэ ашыра;
2) комиссия эгъзаларына, проект инициаторларына Ьэм комиссия утырышына
чакырылган башка затларга комиссиянец чираттагы утырышын уткэру датасы,
урыны йэм комиссиянец чираттагы утырышы кен тэртибе турында хэбэр итэ;
3) комиссия утырышлары беркетмэлэрен алып бара.
8. Комиссия эгъзасы:
1) комиссия эшендэ, шул исэптэн комиссия утырышларында катнаша;
2) комиссия эше мэсьэлэлэре буенча тэкъдимнэр кертэ;
3) комиссия утырышларында карала торган документлар йэм материаллар
белэн таныша;
4) комиссия утырышында катнашучыларга сораулар бирэ;
5) комиссия утырышларында тавыш бирэ.
9. Комиссия эшенец теп формасы - утырышлар.
10. Комиссия утырышы анда аньщ эгъзаларыныц яртысыннан да ким булмаган
елеше булган очракта хокуклы дин санала.
11. Проект инициаторларына Ьэм аларныц вэкиллэренэ комиссия тарафыннан
инициативалы проектларны карауда катнашу Ьэм алар буенча уз позициялэрен бэян
иту мемкинлеге тээмин ителэ. Проект инициативасын карау планлаштырыла торган
комиссия утырышы турында проектны башлап ж;ибэручелэргэ аны уткэру кененэ
кадэр биш кеннэн дэ соцга калмыйча хэбэр ителэ.
12. Проект турында фикер алыгну Ьэм комиссия тарафыннан карарлар кабул
иту проект инициаторы Ьэм башка чакырылган затлар катнашыннан башка
башкарыла.
13. Комиссия карары утырышта катнаваучылар саныннан купчелек тавыш
белэн ачык тавыш биру юлы белэн кабул ителэ. Тавышлар тигез булганда комиссия
утырышында рэислек итуче тавышы хэлиткеч булып тора.
14. Комиссия эгъзалары карарлар кабул иту турындагы мэсьэлэлэр буенча
фикер алышканда тигез хокукларга ия.
15. Комиссия тарафыннан кабул ителгэн карар белэн килешмэгэн очракта,
комиссия эгъзасы комиссия утырышы беркетмэсенэ кертелергэ тиешле язма
рэвештэ узенец аерым фикерен бэян итэргэ хокуклы.

16. Комиссия утырышы нэтиж;9Л9ре буенча беркетм9 тозел9, ул комиссия
утырышында р9ислек итуче, комиссия секретаре Ьом аныц утырышында катнашкан
комиссия 9гъзалары тарафыннан комиссия утырышы уздырылганнан соц еч эш коне
эченд9 имзалана.
17. Комиссия секретаре, комиссия утырышы беркетм9сен9 кул куелган конной
соц килуче эш кененнон до соцга калмыйча, аны Ж^ирлекбашкарма комитетына
ж;ибаро.
18. Комиссия эшчонлеген оештыру-техник яктан тоэмин итуне Ж^ирлекнец
башкарма комитеты башкара.
Статья 14. Ж^ирлек башкарма комитеты инициативасы проектын карау тортибе
1. Инициативалы проект авыл ж;ирлеге башкарма комитеты тарафыннан 30 кон
эчендо карала.
2. Инициативалы проектны авыл ж;ирлеге башкарма комитетына керту
турындагы могълумат Питроч муниципаль районыныц росми сайтында «Интернет»
могълумати-телекоммуникация челторендо инициативалы проект кертелгоннон соц
04 эш коне эчендэ урнаштырылырга тиеш Ьэм элеге Тортипнец 2 статьясындагы 2
олешендэ курсэтелгэн белешмэлэр, шулай ук проект инициаторлары турында
белешмэлор булырга тиеш. Бер ук вакытта гражданнар, аларны тэкъдим иту вакыты
курсотелеп, авыл ж;ирлеге башкарма комитетына уз искормолорен йом тэкъдимнорен
биру момкинлеге турында хэбэр итолэр.
3. Инициативалы проект буенча искормэлор йом токъдимнэр биру вакыты ж;иде
эш коне Т9ШКИЛ итэ. Уз искэрмолэрен йом тэкъдимнорен 16 яшькэ ж;иткэн Ж^ирлек
халкы ж;ибэрергэ хокуклы. Искормэлор йом токъдимнэр авыл ж;ирлеге башкарма
комитетына турыдан-туры морэж;эгать итуче тарафыннан тапшырыла яки почта аша
ж,ибэрелэ.
4. Инициативалы проект буенча искэрмэлэрне йом тэкъдимнэрне
гомумилэштеруне комиссия башкара.
5. Инициатив проектны карау нэтиж;элэре буенча комиссия авыл ж;ирлеге
башлыгына элеге статьяныц 7 олешендэ курсэтелгэн карарларныц берсен кабул
итэргэ тэкъдим итэ. Комиссия карарында шулай ук проектны эшлэп бетеру буенча
тэкъдимнэр дэ булырга момкин.
Эгэр Дирлек башкарма комитетына берничэ инициатива проекты кертелгэн
булса, шул исэптэн остенлекле проблемаларны тасвирлау белэн, комиссия авыл
ж;ирлеге башлыгына конкурс нигезендэ сайлап алуны оештырырга тэкъдим итэ.
6. Конкурс сайлап алу элеге Тэртипнец 17 статьясы нигезендэ оештырыла.
Конкурс сайлап алуын уткэру турында белдеру проект инициаторларына тиешле
карар кабул ителгэннэн соц оч коннэн дэ соцга калмыйча ж;ибэрелэ.
7. Комиссия тэкъдимнорен исэпкэ алып яки конкурс нэтия^элэре буенча ж;ирлек
башлыгы тубэндэге карарларныц берсен кабул итэ:
1) Ж^ирлек бюджеты турындагы карар да каралган бюджет ассигнованиелэре
чиклэрендэ ж;ирлек бюджеты проектын тозу йэм карау (ж;ирлек бюджеты турындагы
карарга узгэрешлэр керту) тэртибе нигезендэ тиешле максатларга йэм (яки) ж;ирлек

бюджеты турындагы карарда каралган бюджет ассигнованиелэре чиклэрендэ
инициативалы проектны хупларга Ьэм эшне дэвам итэргэ.);
2) инициативалы проектка ярдэм итудэн баш тартырга Ьэм инициативалы
проектка ярдэм итудэн баш тарту сэбэплэрен курсэтеп, проектны инициаторларына
кире кайтарырга.
8. Авыл ж;ирлеге башлыгы инициативалы проектка ярдэм итудэн баш тарту
турында тубэндэге очракларныц берсендэ карар кабул итэ:
1) инициатив проектны керту Ьэм аны карауныц билгелэнгэн тэртибен утэмэу;
2) инициативалы проектньщ федераль законнар Ьэм Россия Федерациясенец
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары Ьэм башка
норматив хокукый актлары, ж;ирлек уставы талэплэренэ туры килмэве;
3) ж;ирле узидарэ органнарында кирэкле вэкалэтлэр Ьэм хокуклар булмау
сэбэпле, инициативалы проектны гамэлгэ ашыру мемкинлеге булмау;
4) ж;ирлек бюджетыныц инициатив проектны гамэлгэ ашыру ечен кирэк булган
акчалар кулэмендэ акчалары булмау (аларны формалаштыру чыганагы
инициативалы тулэулэр булмаган;
5) инициативалы проектта тасвирланган проблеманы нэтиж;элерэк ысул белэн
ХЭЛ иту мемкинлеге буду;
6) инициативалы проектны конкурс нигезендэ сайлап алуны узмаган дин тану.
9. Проектны карау нэтиж;элэре буенча карар проект инициаторына кабул
ителгэн К0ННЭН соц еч кеннэн дэ соцга калмыйча ж;ибэрелэ.
10. Ж^ирлекнец башкарма комитеты, э элеге статьяныц 8 елешендэге 5
пунктында каралган очракта, проект инициаторларына инициативалы проектны
бергэлэп эшлэп бетерергэ, шулай ук аны башка муниципаль берэмлекнец яки дэулэт
органыныц ж;ирле узидарэ органына аларныц компетенциясе нигезендэ тэкъдим
итэргэ тиеш. Проектны эшлэп бетеру ечен кемиссия кемиссия эгъзалары, ж;ирлек
башкарма комитеты вэкиллэре, проект инициаторы вэкиллэре арасыннан эшче
теркем тези, шулай ук проектны эшлэп бетеру вакытын билгели. Эшлэп бетерелгэн
инициативалы проект комиссия тарафыннан элеге Тэртипнец 15 статьясы Ьэм элеге
статья нигезендэ карала.
Статья 15. Инициативалы проектларны конкурс нигезендэ сайлап алу
1. Конкурс сайлап алуны комиссия башкара.
2. Конкурс сайлап алу критериялэре булып тора:
1) халыкныц инициативалы проект хэл итугэ юнэлдерелгэн проблемаларны
билгелэудэ Ьэм аны гамэлгэ ашыруда катнашу дэрэж;эсе;
2) инициативалы проектны гамэлгэ ашырудан социаль нэтиж;элелек.
3. Конкурс сайлап алу элеге Тэртипнец 15 статьясы нигезендэ уткэрелэ торган
комиссия утырышында башкарыла.
4. Комиссия инициативалы проектларны конкурс нигезендэ сайлап алуны узган
инициативалы проектларны ачыклау критерийлары нигезендэ бэялэуне гамэлгэ
ашыра.

5. Конкурс нэтижэлэре буенча, критерийлар буенча йомгаклау бэясен исэпкэ
алып, комиссия инициативалы проектларны конкурс нигезендэ сайлап алуны
узмаган яисэ узмаган дин игълан иту турында карар кабул итэ.
6. Конкурс сайлап алуын узган инициатив проект дин игълан ителэ, ул барлык
критерийлар буенча максималь суммада балл алган булырга тиеш.
Статья 16. Инициатив проектны гамэлгэ ашыру турында Ж^ирлек Башкарма
комитеты карары
1. Инициативалы проектны гамэлгэ ашыру турында Ж^ирлек башлыгы карар
чыгара.
2. Инициативалы проектны гамэлгэ ашыру турындагы карар уз эченэ алырга
тиеш:
1) инициатив проектны гамэлгэ ашыру нэтижэсендэ барлыкка килергэ тиеш
булган объектныц исеме (адресы яки урыны курсэтелгэн) яисэ гамэлгэ ашыруга
инициатив проект жибэрелгэн чараныц атамасы;
2) жирлек бюджеты акчаларын тоту юнэлеше (тезелеш, реконструкция, сатып
алу, чаралар (чаралар) h. б.);
3) инициатив проектны гамэлгэ ашыруга булеп бирелэ торган жирлек бюджеты
акчаларын баш булученец исеме;
4) заказчы, тезуче исеме;
5) объектны файдалануга тапшыру (сатып алу), чараны (чараларны) тормышка
ашыру вакыты);
6) инициатив тулэулэр кулэмен булеп биреп, объектны (чараларны) уткэругэ
объектныц куз алдында тотылучы (чик) бэясе яисэ чараны (чараларны) уткэругэ
чараларныц иц чик кулэме;
7) объектныц фаразланган (чик) бэясен яки инициатив тулэулэр кулэмен булеп
биреп, чараны (чараларны) уткэругэ чараларныц иц чик кулэмен гамэлгэ ашыру
еллары буенча булу.
Статья 17. «Интернет» мэгълумат-коммуникация челтэрендэ инициативалы
проект турында мэгълумат урнаштыру тэртибе
1. Авыл жирлеге Башкарма комитетыныц инициатив проектын карау,
инициатив проектны тормышка ашырунъщ барышы, шул исэптэн акча
средстволарыннан файдалану, милек Ьэм (яки) аны тормышка ашыруда
кызыксынган затларныц хезмэт катнашуы турында мэгълумат Питрэч муниципаль
районыныц «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэге рэсми сайтында
урнаштырылырга тиеш.
2. Авыл жирлеге Башкарма комитетыныц инициативалы проектны тормышка
ашыру нэтижэлэре турындагы хисабы Питрэч муниципаль районыныц рэсми
сайтында «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ инициативалы
проектны тормышка ашыру тэмамланганнан соц 30 календарь кен эчендэ
урнаштырылырга тиеш.

