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Инициатив проектларны күрсәтү,
кертү, тикшерү һәм карау Тәртибен
раслау турында
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның
26_1 маддҽсе нигезендҽ
Войкино авыл җирлеге Советы карар итте:
1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Войкино
авыл җирлеге муниципаль берҽмлегендҽ инициатив проектларны кҥрсҽтҥ, кертҥ,
тикшерҥ һҽм карау Тҽртибен кушымтада бирелгҽн тҽртиптҽ расларга.
2. Ҽлеге карарны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып чыгарырга һҽм Татарстан
Республикасы
Алексеевск
муниципаль
районының
рҽсми
сайтында
(https://alekseevskiy.tatarstan.ru/) урнаштырырга.
3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз өстемдҽ калдырам.

Войкино авыл җирлеге башлыгы,
Совет рәисе

Н.П. Шабутдинова

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы Войкино авыл җирлеге Советының
2021 елның 28 июнендҽге
18 номерлы карарына кушымта
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының
Войкино авыл җирлеге муниципаль берҽмлегендҽ инициатив проектларны
кҥрсҽтҥ, кертҥ, тикшерҥ һҽм карау
Тҽртибе
1 бҥлек. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1. Ҽлеге Тҽртипне җайга салу предметы
1.1.
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Войкино
авыл җирлеге муниципаль берҽмлегендҽ инициативалы проектларны тҽкъдим итҥ,
кертҥ, фикер алышу һҽм карау буенча ҽлеге тҽртип (алга таба – Тҽртип) Россия
Федерациясе Конституциясе, «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон һҽм Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль
районы Войкино авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге Уставы нигезендҽ инициативалы проектларны тҽкъдим итҥ, кертҥ, фикер алышу, карау, шулай ук аларны
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Войкино авыл җирлеге
муниципаль берҽмлегендҽ конкурс нигезендҽ сайлап алуны ҥткҽрҥгҽ бҽйле
рҽвештҽ барлыкка килҽ торган мөнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала (алга таба – Муниципаль берҽмлек).;
1.2.
Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертлар
исҽбеннҽн финанс ярдҽме алу өчен кҥрсҽтелҽ торган инициатив проектларны
кертҥ, тикшерҥ, карау һҽм сайлап алу белҽн бҽйле мөнҽсҽбҽтлҽргҽ ҽлеге
Тҽртипнең нигезлҽмҽлҽре, ҽгҽр Татарстан Республикасы законы һҽм (яисҽ) башка
норматив хокукый акты белҽн башкасы каралмаган булса һҽм алар нигезендҽ муниципаль берҽмлек Советының кабул ителгҽн карарлары белҽн кулланылмый.
2.

Инициатив проектлар

2.1.
Инициатив проект дигҽндҽ ҽлеге Тҽртиптҽ муниципаль берҽмлектҽ
яшҽҥчелҽргҽ яисҽ аның өлешендҽ яшҽҥчелҽргҽ өстенлекле ҽһҽмияткҽ ия чараларны гамҽлгҽ ашыру турында муниципаль берҽмлек халкының җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽрен яисҽ җирле ҥзидарҽ органнарына хҽл итҥ хокукы бирелгҽн башка
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ турындагы тҽкъдиме аңлашыла;
2.2. Инициатив проектта тҥбҽндҽге белешмҽлҽр булырга тиеш:
- муниципаль берҽмлек халкы яисҽ аның өлеше өчен өстенлекле ҽһҽмияткҽ ия
проблеманы тасвирлау;
- кҥрсҽтелгҽн проблеманы хҽл итҥ буенча тҽкъдимнҽрне нигезлҽҥ;

- инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруның көтелгҽн нҽтиҗҽсен (көтелгҽн
нҽтиҗҽлҽрен) тасвирлау;
- инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруга кирҽкле чыгымнарның алдан
исҽплҽве;
- инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруның планлаштырыла торган сроклары;
- ҽлеге проектны гамҽлгҽ ашыруда кызыксынучы затларның планлаштырыла
торган (мөмкин булган) финанс, мөлкҽт һҽм (яисҽ) хезмҽт катнашуы турында
белешмҽлҽр;
- инициатив тҥлҽҥлҽрнең планлаштырылган кҥлҽменнҽн тыш, ҽлеге акчаларны инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру өчен файдалану кҥздҽ тотылган очракта,
муниципаль берҽмлекнең бюджет чаралары кҥлҽменҽ кҥрсҽтҥ;
- муниципаль берҽмлек территориясенҽ яисҽ аның чиклҽрендҽ ҽлеге
Тҽртипнең 3 бҥлеге нигезендҽ инициатив проект гамҽлгҽ ашырылачак өлешен
кҥрсҽтҥ.
2.3. Инициатив проект ҽлеге бҥлекнең 2.2 пунктында каралган белешмҽлҽрне
ҥз эченҽ ала торган проектны тасвирлауны ҥз эченҽ ала, аңа инициатор карары буенча график һҽм (яисҽ) таблица материаллары кушымта итеп бирелергҽ мөмкин.
3. Халык мҽнфҽгатьлҽрендҽ инициатив проектлар гамҽлгҽ ашырыла ала
ган территорияне билгелҽҥ

тор-

3.1.
Инициатив проектлар тулаем муниципаль берҽмлек халкы
мҽнфҽгатьлҽрендҽ,
шулай
ук
тҥбҽндҽге
территориялҽрдҽге
халык
мҽнфҽгатьлҽрендҽ гамҽлгҽ ашырылырга мөмкин:
кҥпфатирлы йортның подъезды;
кҥпфатирлы йорт;
кҥпфатирлы йортлар һҽм (яисҽ) торак йортлар төркеме (шул исҽптҽн урам, квартал яисҽ планлаштыру структурасының башка элементы);
торак микрорайон;
торак микрорайоннар төркеме;
торак пункт;
торак пунктлар төркеме;
җирлек;
җирлеклҽр төркеме.
3.2.
Җирле ҽһҽмияттҽге аерым мҽсьҽлҽлҽрне (җирле ҥзидарҽ органнарына
бирелгҽн башка мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥ һҽм (яисҽ) аерым муниципаль программалар чараларын ҥтҽҥ буенча инициатив проектларны гамҽлгҽ ашыру максатларында муниципаль берҽмлек башкарма комитеты карары (шул исҽптҽн муниципаль
программаны раслау турындагы карар) белҽн муниципаль берҽмлек территориясен өлешлҽргҽ (округка) бҥлҥ каралырга мөмкин. Кҥрсҽтелгҽн очракта инициатив
проектлар муниципаль берҽмлек территориясенең (округының) тиешле өлеше
чиклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ, тикшерелҽ һҽм гамҽлгҽ ашырыла.

2 бҥлек. Инициатив проектларны кҥрсҽтҥ һҽм тикшерҥ
4. Проект инициаторлары
4.1.
Инициатив проектны кертҥ турындагы инициатива белҽн
тҥбҽндҽгелҽр чыгыш ясарга хокуклы:
- уналты яшькҽ җиткҽн һҽм муниципаль берҽмлек территориясендҽ яшҽҥче
кимендҽ ун граждан булган инициатив төркем (алга таба - инициатив төркем);
- территориаль иҗтимагый ҥзидарҽ органнары;
-муниципаль берҽмлек территориясендҽ ҥз эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы
юридик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар,
- социаль юнҽлешле коммерциягҽ карамаган оешмалар;
- җирле иҗтимагый берлҽшмҽлҽр яисҽ иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең җирле
бҥлекчҽлҽре,
- торак милекчелҽре ширкҽтлҽре, торак милекчелҽре ширкҽтлҽре
- бакчачылык яисҽ яшелчҽчелек коммерциягҽ карамаган ширкҽтлҽр.
4.2. Ҽлеге пунктның 4.1 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн затлар (алга таба - проект
инициаторлары):
- инициатив проект ҽзерлилҽр;
- инициатив проект буенча фикер алышуны оештыра яисҽ ҽлеге бҥлек
нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ инициатив проектка ярдҽм итҥ мҽсьҽлҽсе буенча
гражданнарның фикерен ачыклау тҽэмин итҽ;
- инициатив проектны муниципаль берҽмлекнең башкарма комитетына
кертҽлҽр;
- инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруны контрольдҽ тотуда катнашалар;
- ҽлеге Тҽртиптҽ һҽм муниципаль берҽмлекнең аның нигезендҽ кабул ителгҽн
башка норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн башка хокукларны гамҽлгҽ
ашыралар һҽм бурычларны башкаралар.
4.3. Инициатив төркем төзҥ һҽм аның тарафыннан карарлар кабул итҥ
беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
4.4. Ҽлеге пунктның 4.2 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар территориаль иҗтимагый ҥзидарҽ Уставы нигезендҽ территориаль
иҗтимагый ҥзидарҽ органнары булып торучы проект инициаторлары тарафыннан
кабул ителҽ.
4.5. Ҽлеге пунктның 4.2 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар гамҽлгҽ кую документлары нигезендҽ иҗтимагый берлҽшмҽлҽр булып торучы проект инициаторлары тарафыннан кабул ителҽ.
5. Инициатив проектка ярдҽм итҥ мҽсьҽлҽсе буенча гражданнарның фикерен
ачыклау
5.1. Инициатив проект инициативалы проектны гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотыла
торган муниципаль берҽмлек халкы яисҽ аның өлешендҽ яшҽҥчелҽр тарафыннан
хупланырга тиеш.

5.2. Проектның инициаторы тҥбҽндҽге рҽвешлҽрдҽ инициатив проектка
ярдҽм итҥ мҽсьҽлҽсе буенча гражданнарның фикерлҽрен ачыклауны оештыра:
- гражданнар җыелышында яисҽ конференциясендҽ, шул исҽптҽн территориаль иҗтимагый ҥзидарҽне гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнар
җыелышында яисҽ конференциясендҽ инициатив проектны карау;
- гражданнардан сораштыру ҥткҽрҥ;
- инициатив проектны хуплап гражданнарның имзаларын җыю.
Проектның инициаторы инициатив проектка ярдҽм итҥ мҽсьҽлҽсе буенча
гражданнарның фикерен ачыклауның берничҽ төреннҽн файдалану турында карар
кабул итҽргҽ хокуклы.
6.

Инициатив проектларны кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнар
җыелышы

6.1. Инициатив проектны кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнар җыелышы
(алга таба - җыелыш) проект инициаторы карары буенча билгелҽнҽ һҽм ҥткҽрелҽ.
6.2. Җыелыш муниципаль берҽмлек территориясе өлешендҽ ҥткҽрелҽ, анда
яшҽҥчелҽр мҽнфҽгатьлҽрендҽ инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру планлаштырыла. Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру тулаем муниципаль берҽмлек халкы
мҽнфҽгатьлҽрендҽ планлаштырыла икҽн, муниципаль берҽмлек территориясенең
төрле өлешлҽрендҽ берничҽ җыелыш уздырылырга мөмкин.
6.3. Җыелышта уналты яшькҽ җиткҽн тиешле территориядҽ яшҽҥчелҽр катнашырга хокуклы.
6.4. Җыелыш ҥткҽрелергҽ мөмкин:
-көндезге формада - көннең көн тҽртибе мҽсьҽлҽлҽре һҽм тавыш бирҥгҽ куелган мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар кабул итҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча фикер алышу өчен
халыкның уртак катнашуы рҽвешендҽ;
-читтҽн торып уку рҽвешендҽ - көннең көн тҽртибе һҽм тавыш бирҥгҽ куелган мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар кабул итҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча көнҥзҽк фикер
алышу мөмкинлеген кҥздҽ тоткан рҽвештҽ, шулай ук халыкның карарларын
билгелҽнгҽн вакытта җыелыш ҥткҽрҥ турындагы хҽбҽрдҽ кҥрсҽтелгҽн урынга яисҽ
“Интернет” мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ районның рҽсми сайтын
кулланып тавыш бирҥ (https://alekseevskiy.tatarstan.ru/) яисҽ махсуслаштырылган
сайтка (алга таба - кирҽк булганда - рҽсми һҽм махсуслаштырылган сайт) тапшыру мөмкинлеген кҥздҽ тоткан рҽвештҽ.
6.5. Бер җыелышта берничҽ инициативалы проект каралырга мөмкин.
Кҥрсҽтелгҽн очракта җыелышны оештыру һҽм уздыру буенча хокук һҽм бурычлар
проектлар инициаторлары тарафыннан бергҽ гамҽлгҽ ашырыла.
6.6.Җыелышны уздыру, документларны ҽзерлҽҥ һҽм тарату чыгымнары,
проектның инициаторы.
6.7. Муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты проект инициаторына
җыелыш ҥткҽрҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҽ, шул исҽптҽн аны ҥткҽрҥ өчен бушлай бина
бирҽ. Муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты карары белҽн җыелышлар
ҥткҽрҥ өчен бирелҽ торган биналарның исемлеге билгелҽнергҽ мөмкин.

6.8. Җыелыш кимендҽ 20 кешене тҽшкил иткҽн катнашучылар арасында тулы
хокуклы дип санала.
7. Җыелышны ҥткҽрҥгҽ ҽзерлек
7.1. Җыелышны уздыру турында проект инициаторының карарында
тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ:
- җыелыш фикер алышу өчен инициатив проект;
- җыелышны ҥткҽрҥ формасы (көндезге яки читтҽн торып уку);
- җыелышның көн тҽртибе, ҽ җыелыш читтҽн торып уздырылган очракта халыкның тавыш бирҥен уздыру планлаштырыла торган мҽсьҽлҽлҽр;
-тавыш бирҥгҽ куелган мҽсьҽлҽлҽр буенча халыкның карарларын кабул итеп
бетерҥ датасы, җыелышны уздыру вакыты, урыны, ҽ җыелыш читтҽн торып уздырылган очракта - шулай ук тавыш бирҥгҽ куелган мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар кабул итҥне төгҽллҽҥ датасы, мондый карарлар тапшырылырга тиешле урын яисҽ
адрес йҽ тавыш бирҥгҽ куелган мҽсьҽлҽлҽр буенча тавыш бирҥ өчен рҽсми яисҽ
махсуслаштырылган сайттан файдалану турында карар;
- көндезге формада ҥткҽрелҽ торган җыелышта катнашучыларның яисҽ
көндезге җыелыш узган очракта көннең көн тҽртибе мҽсьҽлҽлҽре буенча фикер
алышуда катнашучыларның саны;
-аны ҥткҽрҥ турында җыелыш ҥткҽрелҽ торган территориядҽ яшҽҥчелҽргҽ
мҽгълҥмат бирҥ ысуллары.
7.2. Проектны башлап җибҽрҥче муниципаль берҽмлекнең Башкарма комитетына җыелыш ҥткҽрҥ турында аны уздыру көненҽ кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча язма хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ.
7.3. Җыелышны уздыру турында хҽбҽрнамҽдҽ тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ:
- проект инициаторы турында белешмҽлҽр (инициатив төркем ҽгъзаларының
фамилиялҽре, исемнҽре, атасының исеме, аларның яшҽҥ яисҽ булу урыны турында
белешмҽлҽр, чараның башка инициаторы исеме һҽм аның урнашкан урыны);
- ҽлеге пунктның 7.1 пунктчасында каралган белешмҽлҽр;
- җыелышны оештыру һҽм уздыру буенча проект инициаторларының
фамилиялҽре, исемнҽре, аталарының исемнҽре, телефон номерлары;
- җыелыш уздыруга ярдҽм итҥ турында, шул исҽптҽн, тавыш бирҥгҽ куелган
мҽсьҽлҽлҽр буенча тавыш бирҥ өчен рҽсми яисҽ махсуслаштырылган сайттан
файдалану турында җыелыш (көндезге бҥлектҽ җыелыш уздырылган очракта)
ҥткҽрҥ өчен урын бирҥ турында ҥтенеч.
7.4. Җыелышны уздыру турында хҽбҽрнамҽгҽ проект инициаторы һҽм
проектның инициаторы аны оештыру һҽм уздыру буенча кҥрсҽтмҽ бирҥ
функциялҽрен ҥтҽргҽ вҽкалҽтле затлар тарафыннан имза салына. Инициатив
төркем исеменнҽн җыелыш ҥткҽрҥ турында хҽбҽрнамҽгҽ инициатив төркем тарафыннан аны оештыру һҽм уздыру буенча кҥрсҽтмҽ функциясен ҥтҽргҽ вҽкалҽтле
затлар имза сала.
7.5. Җыелышны уздыру өчен урын бирҥ турында ҥтенеч булган очракта, муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты хҽбҽр кергҽн көннҽн алып өч көн

эчендҽ бина бирҥ мөмкинлеге турында проект инициаторына хҽбҽр итҽ яисҽ
җыелышны уздыру урынын һҽм (яисҽ) датасын һҽм вакытын ҥзгҽртергҽ тҽкъдим
итҽ. Проектның инициаторы кҥрсҽтелгҽн тҽкъдимне алган көннҽн алып өч көн
эчендҽ җыелышны уздыру урынын һҽм (яисҽ) датасын һҽм вакытын ҥзгҽртҥгҽ ризалыгы яисҽ килешмҽве турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш (җыелыш читтҽн торып уздырылган очракта, тҽкъдимнҽр буенча фикер алышу).
7.6. Муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты җыелышны уздыру турында белешмҽлҽр урнаштыра, шул исҽптҽн инициатив проект белҽн танышу
тҽртибе турында, рҽсми яисҽ махсуслаштырылган сайтта:
- җыелыш ҥткҽрҥ турында хҽбҽр кергҽн көннҽн өч көн эчендҽ;
-җыелыш ҥткҽрҥ урынын һҽм (яки) датасын һҽм вакытын ҥзгҽртҥ турында
тҽкъдим белҽн проект инициаторы ризалыгын алганнан соң ике көннҽн дҽ соңга
калмыйча (җыелышны көндезге-читтҽн торып ҥткҽргҽн очракта).
7.7. Муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты җыелыш ҥткҽрҥдҽ ярдҽм
итҥ проекты инициаторын кҥрсҽтҥ максатларында вҽкалҽтле вҽкил билгелҽргҽ хокуклы. Муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты вҽкалҽтле вҽкилен билгелҽп
кую турында проект инициаторына алдан ук хҽбҽр итҽ.
8. Җыелышны көндезге формада уздыру тҽртибе
8.1. Җыелыш башланганчы проект инициаторы җыелышта катнашкан гражданнарны исемлек төзеп теркҽҥне тҽэмин итҽ. Җыелышта катнашкан гражданнар
исемлеге җыелыш беркетмҽсенең аерылгысыз өлеше булып тора.
8.2. Җыелышның көн тҽртибе мҽсьҽлҽлҽре буенча тавыш бирҥ тҽртибе
җыелышта катнашучыларның кҥпчелек тавышы белҽн раслана. Көн тҽртибендҽге
мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар җыелышта катнашучыларның кҥпчелек тавышы
белҽн кабул ителҽ.
8.3.Җыелыш проект инициаторы вҽкиле тарафыннан ачыла. Җыелышны
алып бару өчен рҽис һҽм секретарь сайлана.
8.4. Рҽис җыелыш алып бара, көн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽрне игълан итҽ,
катнашучыларга чыгыш ясау өчен сҥз бирҽ, җыелыш кабул иткҽн карарларны
формалаштыра, аларны тавыш бирҥгҽ куя, тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽрен игълан итҽ.
8.5. Секретарь җыелыш беркетмҽсе алып бара, анда җыелыш кабул иткҽн
барлык карарлар чагылдырыла, алар буенча тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре кҥрсҽтелҽ.
Җыелыш протоколына секретарь һҽм җыелыш рҽисе имза сала.
8.6. Җыелыш беркетмҽсендҽ тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ:
- җыелышны ҥткҽрҥ урыны һҽм вакыты;
-җыелышта катнашкан гражданнар саны;
- җыелышның рҽисе һҽм сҽркҽтибе турында яшҽҥ урыны кҥрсҽтелгҽн
белешмҽлҽр;
- җыелышның көн тҽртибе, чыгышларның эчтҽлеге;
- көн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча кабул ителгҽн карарлар.

9. Җыелышны читтҽн торып уздыру тҽртибе
9.1. Җыелышны көн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽрне турыдан-туры карап
тикшерҥ һҽм тавышка куелган мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар кабул итҥ ҽлеге
Тҽртипнең 8 пунктында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
9.2. Турыдан-туры фикер алышуда катнашмаган затлар җыелышны ҥткҽрҥ
турында хҽбҽрдҽ кҥрсҽтелгҽн, тавышка куелган мҽсьҽлҽлҽр буенча карарның язма
рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелгҽн урынга яки адрес буенча җибҽрергҽ хокуклы.
9.3. Көндезге-читтҽн торып ҥткҽрелҽ торган җыелышта катнашучылар булып,
турыдан-туры фикер алышуда катнашкан затлар, шулай ук карарлар кабул итҥ
тҽмамланганчы алынган затлар санала.
9.4. Җыелышны көндезге-читтҽн торып уздыру формасында, рҽсми яки махсуслаштырылган сайттан файдаланып, җыелышлар ҥткҽрҥ турында хҽбҽр урнаштыру һҽм турыдан-туры фикер алышуда катнашмаган затларны тавыш бирҥ көн
тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча кҥрсҽтелгҽн сайтта ҥткҽрелҽ.
9.5. Җыелышның көн тҽртибе мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми яки махсус сайтны
кулланып тавыш бирҥ җыелыш ҥткҽрелҽ торган территориядҽ яшҽҥчелҽр тарафыннан, "риза", "каршы" яки "тыелып торам" формулировкалары белҽн
белдерелгҽн көн тҽртибендҽге һҽр мҽсьҽлҽ буенча карар кҥрсҽтҥ юлы белҽн башкарыла. Рҽсми яисҽ махсуслаштырылган сайтны кулланып тавыш бирҥдҽ катнашучылар булып тавыш бирҥ датасына һҽм вакытына кадҽр электрон формада тавыш биргҽн кешелҽр санала. Халыкны идентификациялҽҥ Бердҽм идентификация
һҽм аутентификация системасы хисап язмасын кулланып башкарыла. Тавыш бирҥ
аның башлану датасы һҽм вакыты һҽм тҽмамланганчы тҽнҽфессез ҥткҽрелҽ.
9.6. Рҽсми яисҽ махсуслаштырылган сайттан файдаланып тавыш бирҥ
нҽтиҗҽлҽре беркетмҽ рҽвешендҽ төзелҽ һҽм шундый тавыш бирҥ тҽмамланганнан
соң бер көн эчендҽ сайтка урнаштырыла. Тавыш бирҥнең таныкланган
беркетмҽсен муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты проектны башлап
җибҽрҥчегҽ алар төзелгҽннҽн соң өч көн эчендҽ җибҽрҽ. Кҥрсҽтелгҽн беркетмҽ
җыелыш беркетмҽсенең аерылгысыз өлеше булып тора.
9.7. Тавыш бирҥ уздырганда җыелышта катнашучы һҽр яшҽҥченең ҥз шҽхси
мҽгълҥматларын эшкҽртҥгҽ ризалыгы алынырга тиеш, ул «Шҽхси мҽгълҥматлар
турында» Федераль законның 9 маддҽсендҽ билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ.
9.8. Тавыш бирҥ тҽмамланганнан соң, сораштыру юлы белҽн яки рҽсми яки
махсуслаштырылган сайт кулланып, сҽркатип җыелыш беркетмҽсен ҽзерли, ул
җыелыш секретаре һҽм рҽисе тарафыннан имзалана.
9.9. Көндезге-читтҽн торып уздырыла торган җыелыш беркетмҽсендҽ
кҥрсҽтелҽ:
-көндезге фикер алышу урыны һҽм вакыты;
-читтҽн торып тавыш бирҥ ысулы, аның башлану һҽм тҽмамлану датасы һҽм
вакыты;
җыелышта катнашкан гражданнар саны;

- җыелышның рҽисе һҽм сҽркҽтибе турында яшҽҥ урыны кҥрсҽтелгҽн
белешмҽлҽр;
- җыелышның көн тҽртибе, чыгышларның эчтҽлеге, фикер алышуларда;
- көн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча кабул ителгҽн карарлар һҽм алар буенча тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре.
10.

Инициатив проектларны кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнар
конференциясе ҥткҽрҥ

10.1. Инициативалы проектны гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотылган 16 яшькҽ
җиткҽн кешелҽр саны 100 кешедҽн артып китсҽ, инициативалы проектларны
тҽкъдим итҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнар конференциясе (алга таба – конференция) ҥткҽрелергҽ мөмкин.
10.2. Конференция ҽлеге Тҽртипнең 8-11 пунктларында билгелҽнгҽн
Тҽртиптҽ, ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып ҥткҽрелҽ.
10.3. Конференцияне ҥткҽрҥ турында проект инициаторы карарында, ҽлеге
Тҽртипнең 7 пунктындагы 1 пунктчасында каралган нигезлҽмҽлҽр белҽн
беррҽттҽн, кҥрсҽтелергҽ тиеш:
- 16 яшькҽ җиткҽн 100 кешедҽн 1 делегат була алмый торган делегатларны
сайлау өчен вҽкиллек нормасы;
- делегатлар сайлау өчен җыелышлар ҥткҽрҥ вакыты һҽм тҽртибе.
10.4. Конференция беркетмҽсенең аерылгысыз өлеше булып делегатлар сайлау турында җыелышлар беркетмҽлҽре тора.
11.

Инициатив проектларга ярдҽм йөзеннҽн гражданнар имзаларын җыю

11.1. Инициатив проектларга ярдҽм йөзеннҽн гражданнар имзаларын җыю
(алга таба - имзалар җыю) проект инициаторы тарафыннан ҥткҽрелҽ.
11.2. Инициатив проектларны хуплап имзалар саны, инициатив төркем
ҽгъзаларының имзаларын да кертеп, 100 кешене тҽшкил итҽргҽ тиеш.
11.3. Имзалар җыю тҥбҽндҽге тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла:
- имзалар аларны кул кую кҽгазенҽ кертҥ юлы белҽн җыела, аның формасы
муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты тарафыннан раслана;
-кул кую кҽгазендҽ инициатив проект кҥрсҽтелҽ, аңа ярдҽм итҥ өчен имзалар
җыю гамҽлгҽ ашырыла;
- подписка кҽгазендҽ яшҽҥченең имзасы һҽм аны кертҥ датасы куела. Имза
һҽм датасын, аны кертҥ кешесе куя ҥз кулы белҽн. Имза кую кҽгазендҽ куела торган кулланучы турында белешмҽлҽр, имзалар җыючы зат ҥтенече буенча, кул кую
кҽгазенҽ кертелергҽ мөмкин. Ҽлеге мҽгълҥматлар кулъязма ысул белҽн генҽ
кертелҽ, шул ук вакытта карандашны куллану рөхсҽт ителми;
- яшҽҥче бер ҥк инициативалы проектны яклап бер генҽ тапкыр имза куярга
хокуклы;
-һҽр язылу кҽгазе проект инициаторы вҽкиленең имзалары белҽн расланырга
тиеш. Имза салу кҽгазе тҽмамланганда, имзалар җыюны гамҽлгҽ ашыручы проект
инициаторы вҽкиле ҥз фамилиясен, исемен һҽм атасының исемен, туган көнен,

яшҽҥ урыны адресын ҥз кулы белҽн кҥрсҽтҽ, шулай ук ҥз имзасын һҽм аны кертҥ
датасын куя;
- имзалар җыйганда һҽр кешенең шҽхси мҽгълҥматларын эшкҽртҥгҽ ризалыгы булырга тиеш, ул «Шҽхси мҽгълҥматлар турында» Федераль законның 9
маддҽсендҽ билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ;
- имза җыюда кул кую кҽгазен лицевой һҽм ҽйлҽнеш ягында тутыру рөхсҽт
ителҽ. Шул ук вакытта яклар имзаларның бердҽм нумерациясе булган, ҽ имзалар
җыюны гамҽлгҽ ашыручы проект инициаторы вҽкиле турындагы белешмҽлҽр кул
кую кҽгазенең икенче ягында турыдан-туры яшҽҥченең соңгы имзасыннан соң
куела.
12.

Ҽлеге инициативалы проектка ярдҽм итҥ турында аларның фикерен
ачыклау өчен гражданнардан сораштыру ҥткҽрҥ

12.1. Ҽлеге инициативалы проектка ярдҽм итҥ турында гражданнар фикерен
ачыклау өчен (алга таба-сораштыру) муниципаль берҽмлек халкы инициативасы
буенча ҥткҽрелҽ, аларда тҥбҽндҽге очракларда инициативалы проектны гамҽлгҽ
ашыру тҽкъдим ителҽ:
- инициативалы проектны тулаем муниципаль берҽмлек халкы
мҽнфҽгатьлҽрендҽ тормышка ашыру тҽкъдим ителҽ;
- инициативалы проектны муниципаль берҽмлекнең саны 200 кешедҽн артып
киткҽн өлешендҽ яшҽҥчелҽр мҽнфҽгатьлҽрендҽ гамҽлгҽ ашыру тҽкъдим ителҽ.
12.2. Сораштыруны билгелҽҥ өчен проект инициаторы муниципаль берҽмлек
Советына гариза җибҽрҽ, анда тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ:
- инициативалы проект, аңа карата сораштыру уздыру тҽкъдим ителҽ;
- проект инициаторы тҽкъдимнҽре:
а) сораштыру ҥткҽрҥ датасы һҽм сроклары турында;
б) сораштыру уздырганда тҽкъдим ителҽ торган мҽсьҽлҽне (мҽсьҽлҽлҽрне)
формалаштыру турында;
в) сораштыру ҥткҽрҥ методикасы турында;
г) сораштыруда катнашучы муниципаль берҽмлек халкының минималь саны
турында;
- проект инициаторы турында белешмҽлҽр (инициатив төркем ҽгъзаларының
фамилиялҽре, исемнҽре, атасының исеме, аларның яшҽҥ яки тору урыны турында
белешмҽлҽр, чараның башка инициаторы исеме һҽм аның урнашу урыны).
12.3. Ҽгҽр проектның инициаторы инициатив төркем булса, гариза инициатив төркемнең барлык ҽгъзалары тарафыннан имзалана. Ҽгҽр проектның инициаторы ҽлеге Тҽртипнең 4 пунктындагы 4.1 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн башка затлар
булса, гариза проект инициаторының вҽкалҽтле заты һҽм инициатив проектны
гамҽлгҽ ашыру тҽкъдим ителҽ торган муниципаль берҽмлекнең яисҽ аның
өлешенең кимендҽ 30 кешесе тарафыннан имзалана. Бу очракта гаризада шулай ук
гаризаны имзалаган затлар турында белешмҽлҽр (фамилиялҽре, исемнҽре,
ҽтисенең исеме, аларның яшҽҥ урыны яки булу урыны турында белешмҽлҽр)
кҥрсҽтелҽ.

12.4. Муниципаль берҽмлек Советы гариза кергҽн көннҽн алып 30 көннҽн дҽ
соңга калмыйча аны карый һҽм сорашып белешҥне билгелҽҥ турында яисҽ сорашып белешҥне билгелҽҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ.
12.5. Ҽгҽр хокук бозулар инициативаны тҽкъдим итҥдҽ катнашкан муниципаль берҽмлек халкының ихтыяр белдерҥе нҽтиҗҽлҽрен дөрес итеп билгелҽргҽ
мөмкинлек бирмҽсҽ, сораштыру ҥткҽрҥ турындагы инициативаны тҽкъдим итҥнең
ҽлеге пунктында билгелҽнгҽн тҽртибен бозу сораштыруны билгелҽҥдҽн баш тарту
өчен нигез булып тора.
12.6. Гражданнарны инициативалы проектларны тҽкъдим итҥ мҽсьҽлҽлҽре
буенча сораштыру «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 31 маддҽсенең 4 өлеше нигезендҽ гражданнарны сораштыру билгелҽҥ
һҽм ҥткҽрҥ тҽртибен билгелҽҥче муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ.
12.7. Сораштыруда муниципаль берҽмлек яки аның өлешендҽ яшҽҥчелҽр катнаша ала, аларда 16 яшькҽ җиткҽн инициативалы проектны гамҽлгҽ ашыру
тҽкъдим ителҽ.
12.8. Муниципаль берҽмлек башкарма комитеты сораштыру нҽтиҗҽлҽрен
проект инициаторына, аларны ҽзерлҽгҽннҽн соң, 3 эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча җиткерҽ.
3 бҥлек. Инициатив проектларны кертҥ һҽм карау
13.

Инициатив проектларны муниципаль берҽмлекнең башкарма
митетына кертҥ

ко-

13.1. Инициатива проектын керткҽндҽ муниципаль берҽмлек башкарма комитетына тапшырыла:
- проектның кҽгазьдҽ һҽм электрон формада тасвирламасы, аңа график һҽм
(яки) таблица материаллары кушылырга мөмкин;
- ҽлеге Нигезлҽмҽнең 4 пунктындагы 4.4, 4.5 пунктчалары нигезендҽ инициатив төркем төзҥ беркетмҽсе яисҽ башка документлар, шулай ук проект
инициаторының инициативалы проектны караганда һҽм гамҽлгҽ ашырганда аның
исеменнҽн муниципаль берҽмлек башкарма комитеты белҽн хезмҽттҽшлек итҽргҽ
вҽкалҽтле затларны билгелҽҥ турындагы карары;
- гражданнар җыелышы яки конференциясе беркетмҽсе, гражданнар арасында сораштыру нҽтиҗҽлҽре һҽм (яки) муниципаль берҽмлек халкы тарафыннан
инициатив проектны яки аның өлешендҽ хуплауны раслаучы кул куелган битлҽр.
13.2. Ҽлеге пунктның 13.1 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн документлар муниципаль берҽмлек башкарма комитетына инициатива проектын караганда һҽм гамҽлгҽ
ашырганда проектның инициаторы булып торган турыдан-туры муниципаль
берҽмлек башкарма комитеты белҽн хезмҽттҽшлек итҽргҽ вҽкалҽтле зат тарафыннан тапшырыла яисҽ игълан ителгҽн кыйммҽт белҽн почта аша җибҽрелҽ һҽм
кертемнҽрне кҥчергҽндҽ.

13.3. Проектны кертҥ датасы булып ҽлеге пунктның 13.1 пунктчасында, муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты тарафыннан кҥрсҽтелгҽн документларны алу көне тора.
13.4. Ҽгҽр документлар муниципаль берҽмлек башкарма комитетына турыдан-туры, инициатива проектын караганда һҽм гамҽлгҽ ашырганда проектның
инициаторы белҽн хезмҽттҽшлек итҽргҽ вҽкалҽтле зат тарафыннан тапшырыла
икҽн, кҥрсҽтелгҽн затка, муниципаль берҽмлек башкарма комитеты тарафыннан
аларның исемлеген һҽм алыну датасын кҥрсҽтеп, документлар алу өчен расписка
бирелҽ. Расписка муниципаль берҽмлек башкарма комитеты тарафыннан документлар кабул ителгҽн көнне тапшырылырга тиеш.
14. Инициатив проектларны карау комиссиясе1
14.1. Инициативалы проектларны карау буенча комиссия (алга таба – комиссия) инициативалы проектларның социаль-икътисадый ҽһҽмиятен объектив
бҽялҽҥ һҽм аларны конкурс нигезендҽ сайлап алу максатында төзелҽ.
14.2. Комиссия саны 7 кеше тҽшкил итҽ.
14.3. Комиссиянең шҽхси составы муниципаль берҽмлек башкарма комитеты
карары белҽн билгелҽнҽ. Комиссия ҽгъзаларының гомуми саныннан яртысы муниципаль берҽмлек Советы тҽкъдимнҽре нигезендҽ билгелҽнҽ. Комиссия составы
комиссия тарафыннан кабул ителҽ торган карарларга йогынты ясарга мөмкин булган мҽнфҽгатьлҽр каршылыклары барлыкка килҥ мөмкинлеген төшереп калдыру
өчен формалаштырыла.
14.4. Комиссия комиссия рҽисе, комиссия рҽисе урынбасары, комиссия
сҽркатибе һҽм аның эшендҽ катнашучы комиссия ҽгъзаларыннан тора.
14.5. Комиссия рҽисе:
комиссия эшен оештыра, аның эшчҽнлеге белҽн җитҽкчелек итҽ;
комиссиянең чираттагы утырышы көн тҽртибе проектын формалаштыра;
комиссия ҽгъзаларына йөклҽмҽлҽр бирҽ;
комиссия утырышларында рҽислек итҽ.
14.6. Конкурс комиссиясе рҽисе урынбасары, вакытлыча булмаганда, конкурс
комиссиясе рҽисе вазыйфаларын башкара.
14.7. Комиссия сҽркатибе:
комиссия эшчҽнлеген мҽгълҥмати һҽм документлар белҽн тҽэмин итҥне, шул
исҽптҽн комиссия утырышына ҽзерлекне гамҽлгҽ ашыра;
комиссия ҽгъзаларына, проект инициаторларына һҽм комиссия утырышына
чакырылган башка затларга комиссиянең чираттагы утырышын ҥткҽрҥ датасы,
урыны һҽм комиссиянең чираттагы утырышы көн тҽртибе турында хҽбҽр итҽ;
комиссия утырышлары беркетмҽлҽрен алып бара.
14.8. Комиссия ҽгъзасы:
комиссия эшендҽ, шул исҽптҽн комиссия утырышларында катнаша;
комиссия эше мҽсьҽлҽлҽре буенча тҽкъдимнҽр кертҽ;

1

Комиссия төзҥ конкурс нигезендҽ сайлап алуны уздырган очракта гына мҽҗбҥри булып тора.

комиссия утырышларында карала торган документлар һҽм материаллар белҽн
таныша;
комиссия утырышында катнашучыларга сораулар бирҽ;
комиссия утырышларында тавыш бирҽ.
14.9. Комиссия эшенең төп формасы-утырышлар.
14.10. Комиссия утырышы анда аның ҽгъзаларының яртысыннан да ким булмаган өлеше булган очракта хокуклы дип санала.
14.11. Проект инициаторларына һҽм аларның вҽкиллҽренҽ комиссия тарафыннан инициативалы проектларны карауда катнашу һҽм алар буенча ҥз
позициялҽрен бҽян итҥ мөмкинлеге тҽэмин ителҽ. Проект инициативасын карау
планлаштырыла торган комиссия утырышы турында проектны башлап
җибҽрҥчелҽргҽ аны ҥткҽрҥ көненҽ кадҽр биш көннҽн дҽ соңга калмыйча хҽбҽр
ителҽ.
14.12. Проект турында фикер алышу һҽм комиссия тарафыннан карарлар кабул итҥ проект инициаторы һҽм башка чакырылган затлар катнашыннан башка
башкарыла.
14.13. Комиссия карары утырышта катнашучылар саныннан кҥпчелек тавыш
белҽн ачык тавыш бирҥ юлы белҽн кабул ителҽ. Тавышлар тигез булганда комиссия утырышында рҽислек итҥче тавышы хҽлиткеч булып тора.
14.14. Комиссия ҽгъзалары карарлар кабул итҥ турындагы мҽсьҽлҽлҽр буенча
фикер алышканда тигез хокукларга ия.
14.15. Комиссия тарафыннан кабул ителгҽн карар белҽн килешмҽгҽн очракта,
комиссия ҽгъзасы комиссия утырышы беркетмҽсенҽ кертелергҽ тиешле язма
рҽвештҽ ҥзенең аерым фикерен бҽян итҽргҽ хокуклы.
14.16. Комиссия утырышы нҽтиҗҽлҽре буенча беркетмҽ төзелҽ, ул комиссия
утырышында рҽислек итҥче, комиссия секретаре һҽм аның утырышында катнашкан комиссия ҽгъзалары тарафыннан комиссия утырышы уздырылганнан соң өч
эш көне эчендҽ имзалана.
14.17. Комиссия секретаре, комиссия утырышы беркетмҽсенҽ кул куелган
көннҽн соң килҥче эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча, аны муниципаль берҽмлек
Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
14.18. Комиссия эшчҽнлеген оештыру-техник тҽэмин итҥне муниципаль
берҽмлекнең башкарма комитеты башкара.
15. Муниципаль берҽмлек башкарма комитеты инициативасы проектын
рау тҽртибе

ка-

15.1. Инициативалы проект муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты тарафыннан кертелгҽннҽн соң 30 көн эчендҽ карала.
15.2. Муниципаль берҽмлек башкарма комитетына инициативалы проект
кертҥ турындагы мҽгълҥмат «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге районның рҽсми сайтында муниципаль берҽмлекнең башкарма комитетына инициативалы проект кертелгҽннҽн соң өч эш көне эчендҽ урнаштырылырга тиеш һҽм ҽлеге Тҽртипнең 2 пунктындагы 2.2 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн
белешмҽлҽр, шулай ук проект инициаторлары турында мҽгълҥмат булырга тиеш.

Бер ҥк вакытта гражданнар муниципаль берҽмлек башкарма комитетына инициатив проект буенча ҥз искҽрмҽлҽрен һҽм тҽкъдимнҽрен бирҥ мөмкинлеге турында,
аларны тапшыру вакыты кҥрсҽтелеп, хҽбҽр ителҽ.
15.3. Инициативалы проект буенча искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр бирҥ вакыты
җиде эш көне тҽшкил итҽ. Ҥз искҽрмҽлҽрен һҽм тҽкъдимнҽрен 16 яшькҽ җиткҽн
муниципаль берҽмлек халкы җибҽрергҽ хокуклы. Искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр
муниципаль берҽмлек башкарма комитетына мөрҽҗҽгать итҥче тарафыннан турыдан-туры тапшырыла яисҽ почта аша җибҽрелҽ.
15.4. Инициативалы проект буенча искҽрмҽлҽрне һҽм тҽкъдимнҽрне
гомумилҽштерҥне комиссия башкара.
15.5. Инициативалы проектны карау нҽтиҗҽлҽре буенча комиссия муниципаль берҽмлек башкарма комитеты җитҽкчесенҽ ҽлеге пунктның 15.8 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн карарларның берсен кабул итҽргҽ тҽкъдим итҽ. Комиссия карарында шулай ук проектны эшлҽп бетерҥ буенча тҽкъдимнҽр дҽ булырга мөмкин.
15.6. Ҽгҽр башкарма комитетка берничҽ инициатив проект кертелгҽн булса,
шул исҽптҽн өстенлекле проблемалар эчтҽлеге буенча охшаш проблемаларны тасвирлау белҽн, комиссия муниципаль берҽмлек башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
конкурс нигезендҽ сайлап алуны оештырырга тҽкъдим итҽ.
15.7. Конкурс сайлап алу ҽлеге Тҽртипнең 16 пункты нигезендҽ оештырыла.
Конкурс сайлап алуын ҥткҽрҥ турында белдерҥ проект инициаторларына тиешле
карар кабул ителгҽннҽн соң өч көннҽн дҽ соңга калмыйча җибҽрелҽ.
15.8. Комиссия тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алып яки конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча
муниципаль берҽмлек башкарма комитеты җитҽкчесе тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ:
инициативалы проектны хупларга һҽм муниципаль берҽмлек бюджеты турындагы карарда каралган бюджет ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ муниципаль
берҽмлек бюджеты проектын төзҥ һҽм карау тҽртибе (муниципаль берҽмлек бюджеты турындагы карарга ҥзгҽрешлҽр кертҥ) нигезендҽ тиешле максатларга һҽм
(яисҽ)тиешле максатларга һҽм (яисҽ) муниципаль берҽмлек бюджеты турындагы
карарда каралган бюджет ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ эшне дҽвам итҽргҽ;
инициативалы проектка ярдҽм итҥдҽн баш тарту һҽм инициативалы проектка
ярдҽм итҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, проект инициаторларына кире кайтарырга.
15.9. Муниципаль берҽмлек башкарма комитеты җитҽкчесе инициативалы
проектка ярдҽм кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында тҥбҽндҽге очракларның берсендҽ
карар кабул итҽ:
инициативалы проектны кертҥ һҽм аны карауның билгелҽнгҽн тҽртибен
ҥтҽмҽҥ;
инициативалы проектның федераль законнар һҽм Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль берҽмлек уставы талҽплҽренҽ туры
килмҽве;
җирле ҥзидарҽ органнарында кирҽкле вҽкалҽтлҽр һҽм хокуклар булмау
сҽбҽпле, инициативалы проектны гамҽлгҽ ашыру мөмкинлеге булмау;

инициативалы тҥлҽҥлҽр булмаган инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру өчен
кирҽк булган акчалар кҥлҽмендҽ муниципаль берҽмлек бюджеты акчалары
булмау;
инициативалы проектта тасвирланган проблеманы нҽтиҗҽлерҽк хҽл итҥ
мөмкинлеге булу;
конкурс сайлап алуын узмаган инициативалы проектны тану.
15.10. Проектны карау нҽтиҗҽлҽре буенча карар кабул ителгҽн көненнҽн соң
өч көннҽн дҽ соңга калмыйча проект инициаторына җибҽрелҽ.
15.11. Муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты ҽлеге пунктның 15.9
пунктчасының 6 абзацында каралган очракта, проект инициаторларына инициатив проектны бергҽлҽп эшлҽп бетерергҽ тҽкъдим итҽргҽ, шулай ук аны башка муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы яисҽ дҽҥлҽт органы каравына
аларның компетенциялҽре нигезендҽ тҽкъдим итҽргҽ тиеш. Проектны эшлҽп
бетерҥ өчен комиссия ҽгъзалары, муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты
вҽкиллҽре, проект инициаторы вҽкиллҽре арасыннан эшче төркем төзи, шулай ук
проектны эшлҽп бетерҥ срогын билгели. Эшлҽп бетерелгҽн инициатив проект Комиссия тарафыннан шушы Тҽртипнең 14 пункты һҽм ҽлеге пункт нигезендҽ карала.
16. Инициатив проектларны конкурс нигезендҽ сайлап алу
16.1. Конкурс сайлап алуны комиссия башкара.
16.2. Конкурс сайлап алу ҽлеге Тҽртипнең 14 бҥлеге нигезендҽ ҥткҽрелҽ торган комиссия утырышында башкарыла.
16.3. Комиссия инициативалы проектларны конкурс нигезендҽ сайлап алуны
узган инициативалы проектларны ачыклау критерийлары нигезендҽ бҽялҽҥне
гамҽлгҽ ашыра. Инициативалы проектларны бҽялҽҥ критерийлары исемлеге һҽм
аларның балаль ҽһҽмияте ҽлеге Тҽртипкҽ кушымта тарафыннан билгелҽнҽ. Инициативалы проектны бҽялҽҥ һҽр инициативалы проект буенча аерым гамҽлгҽ
ашырыла. Һҽр критерий буенча инициативалы проектны бҽялҽҥ балларда
билгелҽнҽ.
16.4. Конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча, критерийлар буенча йомгаклау бҽясен
исҽпкҽ алып, комиссия инициативалы проектларны конкурс нигезендҽ сайлап
алуны узмаган яисҽ узмаган дип игълан итҥ турында карар кабул итҽ.
16.5. Конкурс сайлап алуын узган проектлар барлык критерийлар буенча
максималь суммар балл алган инициативалы проектлар игълан ителҽ.

16.6. Бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре буенча берничҽ инициатив проект бер ҥк кҥлҽмдҽ
балл җыйган очракта, өстенлек муниципаль берҽмлекнең башкарма комитетына
кертҥнең иртҽрҽк датасына ия инициативалы проектка ия.
17. Инициативалы проектны гамҽлгҽ ашыру турында башкарма комитет
рары

ка-

17.1. Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру турында муниципаль берҽмлекнең
башкарма комитеты җитҽкчесе карар чыгара.
17.2. Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру турындагы карарда тҥбҽндҽгелҽр
булырга тиеш:
инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килергҽ тиеш
булган объектның исеме (адресы яки урыны кҥрсҽтелгҽн) яисҽ гамҽлгҽ ашыруга
инициатив проект җибҽрелгҽн чараның атамасы;
муниципаль берҽмлек бюджеты акчаларын тоту юнҽлеше (төзелеш, реконструкция, сатып алу, чара (чаралар) һ. б.);
инициативалы проектны гамҽлгҽ ашыруга бҥлеп бирелҽ торган муниципаль
берҽмлек бюджеты акчаларын баш бҥлҥченең исеме;
заказ бирҥче, төзҥче исеме;
объектны файдалануга тапшыру (сатып алу), чараны (чараларны) тормышка
ашыру вакыты;
объектның кҥз алдында тотылган (чик) бҽясе яисҽ инициатив тҥлҽҥлҽр
кҥлҽмен бҥлеп биреп, чараны (чараларны) ҥткҽрҥгҽ чараларның иң чик кҥлҽме;
объектның фаразланган (чик) бҽясен яки инициатив тҥлҽҥлҽр кҥлҽмен бҥлеп
биреп, чараны (чараларны) ҥткҽрҥгҽ чараларның иң чик кҥлҽмен гамҽлгҽ ашыру
еллары буенча бҥлҥ.
18. «Интернет» мҽгълҥмат-коммуникация челтҽрендҽ инициатив проект турында
мҽгълҥматны бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) һҽм урнаштыру тҽртибе
18.1. Муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты инициативасы проектын
карау турында, инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру барышы турында, шул
исҽптҽн акчаларны куллану турында, аны гамҽлгҽ ашыруда кызыксынучы
затларның мөлкҽти һҽм (яисҽ) хезмҽт катнашуы турында мҽгълҥмат «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ районның рҽсми сайтында бастырып
чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) һҽм урнаштырылырга тиеш.
18.2. Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру йомгаклары турында муниципаль
берҽмлек башкарма комитетының хисабы инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру
тҽмамланган көннҽн алып 30 календарь көн эчендҽ районның рҽсми сайтында басылып чыгарга (халыкка җиткерелергҽ) һҽм урнаштырылырга тиеш.

«Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районының Войкино авыл
җирлеге муниципаль берҽмлегендҽ
инициатив проектларны кҥрсҽтҥ, кертҥ,
тикшерҥ һҽм карау Тҽртибенҽ кушымта
Инициатив проектларны бҽялҽҥ критерийлары
Тҽртип
саны

1

2

3

4

5

6

7

Критерийның исеме

Критерий
буенча
баллар

Проблеманың актуальлеге (кискенлеге):
бик югары - проблема халык тарафыннан критик буларак
бҽялҽнҽ, проблеманы хҽл итҥ халыкның тормыш тҽэмин
10
ителешен саклап калу һҽм саклау өчен кирҽк
югары - проблема халык тарафыннан шактый зур дип
бҽялҽнҽ, аның карарын булдырмау тормыш сыйфатына
7
тискҽре йогынты ясаячак
уртача - проблема халык тарафыннан актуаль дип бҽялҽнҽ,
аның карары тормыш сыйфатын яхшыртуга китерергҽ
4
мөмкин
Проектны гамҽлгҽ ашыруга комплекслы якын килҥ:
ҽйе
10
юк
0
Халыкның аз керемле төркемнҽре өчен инициативалы проектның
җайлашуы:
ҽйе
10
юк
0
Инициативалы проектны хуплаган гражданнар саны:
500дҽн артык кеше
10
250дҽн 500гҽ кадҽр кеше
7
50дҽн 250гҽ кадҽр кеше
5
50гҽ кадҽр кеше
3
Инициатив проект нҽтиҗҽлҽрен тоту (аларга ярдҽм итҥ) максатларында
алдагы чорларда бюджет чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру зарурлыгы
юк
10
ҽйе
0
Оригинальлек, креативлык
ҽйе
10
юк
0
Инновацион технологиялҽрне, яңа техник чишелешлҽрне куллану
ҽйе
10
юк
0

8
9
9.1

9.2

Заявкада презентация материаллары, дизайн-проект булуы
ҽйе
10
юк
0
Җҽмҽгатьчелекнең инициатив проектны ҽзерлҽҥдҽ һҽм гамҽлгҽ ашыруда
катнашуы
Инициатив проектның гомуми бҽясеннҽн инициатив тҥлҽҥлҽр өлеше
инициатив проектның гомуми бҽясенең 20 %ыннан
10
Инициатив проектның гомуми бҽясенең 15 %тан 20 %ына 8
кадҽр
инициатив проектның гомуми бҽясенең 10 %тан 15 %ка
5
кадҽр
инициатив проектның гомуми бҽясенең 0 %тан 10 %ына
1
кадҽр
Инициатив проектны гамҽлгҽ ашыруда мөлкҽти һҽм (яисҽ) хезмҽт катнашуы
ҽйе
5
юк
0

