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Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл
җирлегендҽ гавами тыңлауларны (җҽмҽгать фикер алышуларын) оештыру һҽм
уздыру тҽртибе турында
НИГЕЗЛҼМҼ
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл
җирлегендҽ гавами тыңлауларны (җҽмҽгать фикер алышуларын) оештыру һҽм
уздыру тҽртибе турында ҽлеге нигезлҽмҽ (алга таба - Нигезлҽмҽ) Россия
Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексы,
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл җирлеге
Уставы нигезендҽ эшлҽнгҽн.
1 бҥлек. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР
1 статья. Төп төшенчҽлҽр
Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ тҥбҽндҽге төп төшенчҽлҽр кулланыла: гавами тыңлаулар
- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл җирлегендҽ
халыкның хокукларын гамҽлгҽ ашыру рҽвеше - Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районының Лэке авыл җирлегендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр
буенча муниципаль хокукый актлар проектлары гавами фикер алышу юлы белҽн
җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан карарлар кабул итҥ процессында катнашу
өчен, шулай ук федераль законнарда, ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне тикшерҥ өчен;
инициатив төркем - гавами тыңлауларда катнашу хокукына ия Россия
Федерациясе гражданнары яисҽ гражданнар төркеме;
җҽмҽгатьчелек вҽкиле - физик зат, шул исҽптҽн гавами тыңлауларда
катнашучы карала торган мҽсьҽлҽ турында фикер алышуда катнашырга хокуклы
юридик затлар, берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре. Җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽренҽ хезмҽт
вазыйфалары нигезендҽ җирле ҥзидарҽ яки дҽҥлҽт хакимияте органнарын тҽкъдим
итҥче яисҽ алар эшчҽнлегендҽ катнашучы, тҥлҽҥле шартнамҽ нигезендҽ гавами
тыңлауларга чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар кабул итҥче затлар керми;
гавами тыңлауларда катнашучылар-җирле ҥзидарҽ органнары һҽм аларның
вҽкиллҽре, җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽре, гавами тыңлаулар экспертлары, гавами

тыңлауларны уздыру буенча оештыру комитеты ҽгъзалары;
гавами тыңлауларда чыгышларга хокуклы катнашучылар - җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм аларның вҽкиллҽре, ҽлеге Нигезлҽмҽнең 6 статьясында
билгелҽнгҽн срокларда гавами тыңлаулар мҽсьҽлҽлҽре буенча чыгышка ҥз
заявкаларын тапшырган җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽре;
оештыру комитеты - Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
районының Лэке авыл җирлегендҽ җирле ҥзидарҽ органнары вазыйфаи
затларыннан, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл
җирлеге Советы депутатларыннан, җҽмҽгатьчелек һҽм гражданнарның инициатив
төркемнҽре вҽкиллҽреннҽн паритетлы башлангычларда төзелгҽн гавами
тыңлаулар ҽзерлҽҥ һҽм уздыру буенча оештыру гамҽллҽрен гамҽлгҽ ашыручы
коллегиаль орган;
җҽмҽгать фикер алышулар - иҗтимагый контроль максатларында
файдаланыла торган иҗтимагый ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽр буенча гавами фикер
алышу, шулай ук җирле ҥзидарҽ органнарының вҽкалҽтле затларының һҽм
оешмаларның, гражданнарның һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен
тиешле карар белҽн карый торган вҽкалҽтле затларының, гражданнарның һҽм
иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең шундый фикер алышуларында мҽҗбҥри
катнашындагы карарлары проектлары.
гавами тыңлаулар эксперты-гавами тыңлаулар мҽсьҽлҽлҽре буенча махсус
белемгҽ ия һҽм бу статуста вҽкалҽтле орган тарафыннан билгелҽнгҽн зат. Эксперт
аргументациялҽҥ өчен гавами тыңлаулар мҽсьҽлҽлҽре буенча тҽкъдимнҽрне
язмача тапшыра һҽм фикер алышуларда катнаша.
2 статья. Гавами тыңлауларны (җҽмҽгать фикер алышуларны) ҥткҽрҥ
максатлары
Гавами тыңлаулары (җҽмҽгать фикер алышулары) тҥбҽндҽге максатларда
ҥткҽрелҽ: Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл
җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽре буенча муниципаль хокукый актлар
проектлары буенча фикер алышу, алар мҽҗбҥри рҽвештҽ Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районының Лэке авыл җирлеге халкы катнашында гавами
тыңлауларга (җҽмҽгать фикер алышуларына) чыгарыла;
Гавами тыңлауларга (җҽмҽгать фикер алышуларга) чыгарылган мҽсьҽлҽлҽр
буенча җҽмҽгатьчелек фикерен ачыклау һҽм исҽпкҽ алу.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ, ҥткҽрҥ
һҽм билгелҽҥ экспертларның ачыклыгы, хҽбҽрдарлыгы, иреклелеге, бҽйсезлеге
принциплары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3 статья. Гавами тыңлауларга (җҽмҽгать фикер алышуларга) чыгарыла торган
мҽсьҽлҽлҽр
1.
Гавами тыңлаулары (җҽмҽгать фикер алышулар) җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽр буенча ҥткҽрелҽ. Гавами тыңлауларның (җҽмҽгать фикер
алышуларының) нҽтиҗҽсе җирле ҥзидарҽ органнары өчен тҽкъдим итҥ

характерына ия.
2.
Гавами тыңлауларга чыгарылырга тиеш:
- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл
җирлеге уставы проекты, шулай ук Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ
турында Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл
җирлеге Советы карары проекты, Уставка Уставны шушы норматив хокукый
актларга туры китерҥ максатларында Россия Федерациясе Конституциясе,
федераль законнар, конституция (устав) яисҽ Россия Федерациясе законнары
нигезлҽмҽлҽрен төгҽл кабатлау рҽвешендҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ очракларыннан тыш;
- җирле бюджет проекты һҽм аның ҥтҽлеше турында хисап;
- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл
җирлегенең социаль-икътисадый ҥсеш стратегиясе проекты;
-Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Лэке авыл җирлеге
муниципаль берҽмлеген ҥзгҽртеп кору турында сораулар, «Россия
Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 13 статьясы
нигезендҽ Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Лэке авыл
җирлеге муниципаль берҽмлеген ҥзгҽртеп кору өчен тавыш бирҥ юлы белҽн яисҽ
җыеннарда белдерелгҽн Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы
Лэке авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге халкының ризалыгын алу талҽп
ителгҽн очраклардан тыш;
2.1.
Гавами тыңлаулар яисҽ җҽмҽгать фикер алышулар ҥткҽрелҽ:
- генераль план проекты, җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре
проекты, Территорияне планлаштыру проекты, территорияне межалау проекты,
территориялҽрне төзеклҽндерҥ кагыйдҽлҽре проекты, кҥрсҽтелгҽн расланган
документларның берсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥне кҥздҽ тоткан проект, җир
кишҽрлеген яки капиталь төзелеш объектын шартлы рҽвештҽ рөхсҽт ителгҽн
файдалануга рөхсҽт бирҥ турында карар проекты, капиталь төзелеш объектларын
төзҥ, ҥзгҽртеп кору, рөхсҽт ителгҽн төзелешнең иң чик параметрларыннан
читлҽштерҥгҽ рөхсҽт бирҥ турында карар проекты, җир кишҽрлеклҽрен һҽм
капиталь төзелеш объектларын рөхсҽт ителгҽн бер төрен ҥзгҽртҥ мҽсьҽлҽлҽре
буенча, җирдҽн файдалану һҽм төзелеш;
ачык сервитутлар билгелҽҥ сораулары буенча киңҽшмҽ;
- федераль законнарда билгелҽнгҽн башка мҽсьҽлҽлҽр буенча.
3.
Бер ҥк вакытта берничҽ мҽсьҽлҽ буенча гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ
рөхсҽт ителҽ, ҽгҽр бу һҽр мҽсьҽлҽне һҽр яклап һҽм тулы фикер алышуга
комачауламаса.
4.
Гавами тыңлауларны оештыру һҽм уздыру, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында башкача билгелҽнмҽгҽн булса, җирле бюджет акчалары
исҽбеннҽн финанслана.
4 статья. Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) инициаторлары
Гавами тыңлаулары (җҽмҽгать фикер алышулары) Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районының Лэке авыл җирлеге советы (алга таба - җирлек

советы), Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл
җирлеге башлыгы (алга таба - җирлек башлыгы) яисҽ җирлек башкарма комитеты
җитҽкчесенең контракт нигезендҽ ҥз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы
инициативасы буенча ҥткҽрелҽ.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽрҥ буенча халык
инициативасы кимендҽ 100 кеше булган 18 яшькҽ җиткҽн гражданнар
төркеменнҽн чыгып эш итҽргҽ мөмкин.
2 бҥлек. ГАВАМИ ТЫҢЛАУЛАРНЫ БИЛГЕЛҼҤ
5 статья. Гавами тыңлауларны билгелҽҥ
1.
Халык яки совет инициативасы буенча ҥткҽрелҽ торган гавами тыңлаулар
(җҽмҽгать фикер алышулар) җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ.
Халык яки авыл җирлеге Советы инициативасы белҽн ҥткҽрелҽ торган
гавами тыңлаулар җирлек Советы, ҽ җирлек башлыгы яки җирлек башкарма
комитеты җитҽкчесе инициативасы белҽн контракт нигезендҽ ҥз вҽкалҽтлҽрен
башкаручы җирлек башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ.
Гавами тыңлаулары (җҽмҽгать фикер алышулар) Россия Федерациясе
законнары белҽн җирле ҥзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽренҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр
буенча ҥткҽрелҽ.
2.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽрҥ турында халык
инициативасын тҽкъдим итҥ һҽм инициативага ярдҽм итҥ өчен 100 кешедҽн дҽ
ким булмаган инициатив төркем төзелҽ.
2.1.
Инициатив төркем авыл җирлеге Советына тҽкъдим итҽ:
- гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) уздыру мҽсьҽлҽсен кҥрсҽтеп,
гавами тыңлауларны билгелҽҥ турында гариза һҽм аларны ҥткҽрҥнең кирҽклеген
нигезлҽҥ, 1 нче кушымта нигезендҽ гражданнарның инициатив төркеменең
вҽкалҽтле вҽкиле имзалаган гариза;
- муниципаль хокукый акт проекты (аны карап тикшерҥгҽ гавами
тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларында) кертелгҽн очракта);
- муниципаль хокукый актны кабул итҥ зарурлыгы нигезлҽмҽсен ҥз эченҽ
алган аңлатма язуы, аның максатлары һҽм төп нигезлҽмҽлҽре (аны гавами
тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларда) карауга кертелгҽн очракта);
- финанс-икътисадый нигезлҽҥ (гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер
алышуларда) муниципаль хокукый актны кертҥ очрагында, аны гамҽлгҽ ашыру
өстҽмҽ матди һҽм башка чыгымнар талҽп итҽ);
- 2 нче кушымта нигезендҽ гражданнарның инициатив төркеме исемлеге;
- инициативалы төркем төзҥ турында карар кабул ителгҽн җыелыш
беркетмҽсе;
- инициатив төркемнең вҽкалҽтле вҽкиле тарафыннан имзаланган, анда
инициатив төркем тарафыннан тапшырылган документлар исемлеге кҥрсҽтелгҽн,
шулай ук муниципаль хокукый акт проекты докладчысы (муниципаль хокукый
акт проектын гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларында) карау өчен
кертелгҽн).
Гариза һҽм беркетмҽгҽ рҽислек итҥче (гражданнарның инициатив төркеме

вҽкиле) һҽм инициатив төркем җыелышы секретаре тарафыннан имза куелырга
тиеш.
2.2.
Җирлеклҽр советына ҽлеге статьяның 2.1 пунктчасында билгелҽнгҽн
барлык документлар бер ҥк вакытта бирелгҽн дип санала.
2.3.
30 көн эчендҽ, җирлек советына гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган
документлар кергҽн көннҽн башлап, инициатив төркем гавами тыңлаулар
(җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽрҥ инициативасын хуплаучы кешелҽрнең
имзалары - ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 нче кушымтасы нигезендҽ, 18 яше тулган
кешелҽрнең кимендҽ 100 имзасы җыелырга һҽм тапшырылырга тиеш.
Имзалар җирлек Советына гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар)
ҥткҽрҥ турында инициативаны тҽкъдим итҥ турында гариза биргҽн көннҽн соң
килҥче көннҽн җыелырга мөмкин. Мҽгълҥматны кулга язылмаган ысул яки
карандаш белҽн имза кҽгазенҽ кертҥ рөхсҽт ителми. Гражданнар турында тиешле
белешмҽлҽрдҽ һҽм аларны имза кҽгазенҽ һҽм таныклык язуына кертҥ даталарында
төзҽтмҽлҽр гражданнар һҽм имза җыючылар тарафыннан ҽйтелгҽн булырга тиеш.
2.4.
Җирлек Советы эшчелҽр төркемен төзи һҽм имза кҽгазьлҽрендҽ
тапшырылган белешмҽлҽрне имза кҽгазьлҽре тапшырылган көннҽн соң 10 көн
эчендҽ тикшерҽ.
Имзаларны һҽм язылу кҽгазьлҽрендҽге мҽгълҥматларны тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре
буенча имза гамҽлдҽ яки гамҽлдҽ тҥгел дип танылырга мөмкин. Ҽлеге Нигезлҽмҽ
нигезендҽ аның гамҽлгҽ яраксызлыгы билгелҽнмҽгҽн булса, имза дөрес дип
таныла.
Имзалар җыю һҽм (яки) имза кҽгазен рҽсмилҽштерҥ тҽртибен бозып җыелган
имзалар дөрес тҥгел дип таныла:
1)
имзалар җыю чорыннан тыш җыелган имзалар;
2)
18 яшькҽ җитмҽгҽн Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
районының Лэке авыл җирлегендҽ яшҽҥчелҽрнең имзалары;
3)
имза кҽгазенҽ ҥз имзасын ҥз кулы белҽн кертҥ датасы кҥрсҽтелмҽгҽн
гражданнар имзалары;
4)
имза кҽгазенҽ кулдан язылмаган яисҽ карандаш белҽн кертелгҽн
белешмҽлҽр;
5)
гражданнар турында аларга туры килҽ торган белешмҽлҽрдҽге һҽм имза
кҽгазенҽ кертҥ даталарында төзҽтҥлҽр булган имзалар, ҽгҽр бу төзҽтҥлҽр имзалар
җыючылар тарафыннан махсус килештерелмҽгҽн булса;
6)
барлык имзалар да имза кҽгазендҽ, аның формасы ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 нче
кушымтасы талҽплҽренҽ туры килми.
Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре имза кҽгазьлҽрен тикшерҥ беркетмҽсе белҽн
рҽсмилҽштерелҽ (4 нче кушымта).
2.5.
Язылу кҽгазьлҽре кергҽн көннҽн соң 15 көн эчендҽ Җирлек Советының
чираттагы утырышында гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулары) билгелҽҥ
турында яисҽ гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) билгелҽҥ турында
гаризаны тҥбҽндҽге очракларда кире кагу хакында карар кабул ителҽ:
1)
гавами тыңлауларга (җҽмҽгать фикер алышуларга) чыгарыла торган
мҽсьҽлҽлҽр, ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 статьясында каралган очраклардан тыш, җирле
ҥзидарҽ органнары компетенциясенҽ керми;

2)
тҽкъдим ителгҽн гамҽлдҽге имзалар саны халыкның гавами тыңлаулар
(җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽрҥ турындагы инициативасын алга этҽрҥ өчен
җитҽрлек тҥгел;
3)
алдан бирелгҽн боерыкның ҥтҽлҥен тикшерҥ;
4)
карауга тҽкъдим ителҽ торган муниципаль норматив хокукый акт проекты
Россия Федерациясе Конституциясе нигезлҽмҽлҽренҽ, федераль конституциячел
законнарга, федераль законнарга, башка норматив хокукый актларга туры килми;
5)
5) шундый ук мҽсьҽлҽ чыгарылган гавами тыңлауларны (җҽмҽгать фикер
алышуларын) ҥткҽрҥ датасыннан бер елдан кимрҽк вакыт узды.
6)
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) билгелҽҥ турындагы
гаризаны кире кагу, баш тарткан җитешсезлеклҽрне бетерҥ шарты белҽн, гавами
тыңлауларны (җҽмҽгать фикер алышуларын) билгелҽҥ өчен инициатив төркем
тарафыннан документларны кабат кертҥ өчен киртҽ тҥгел.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулары) билгелҽҥ турындагы
мҽсьҽлҽ җирлек Советы тарафыннан җирлек Советы Регламенты нигезендҽ
карала.
Гавами тыңлауларны (җҽмҽгать фикер алышуларны) билгелҽп кую турында
гариза кире кагылган очракта, авыл җирлеге Советы эш көннҽрендҽ исҽплҽнҽ
торган 5 көнлек срокта вҽкалҽтле вҽкил адресына гражданнарның инициатив
төркеме вҽкиленҽ язмача дҽлиллҽнгҽн хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ.
7)
Авыл җирлеге Советы, җирлек башлыгы, җҽмҽгать тыңлаулар (җҽмҽгать
фикер алышулар) билгелҽп куйган, тыңлаулар ҥткҽрҥ вакыты, вакыты һҽм урыны,
оештыру комитеты составы, тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу һҽм гражданнарның
муниципаль хокукый акт проекты турында фикер алышуда катнашу тҽртибе
турында гавами тыңлауларга (җҽмҽгать фикер алышуларга) мҽгълҥмат булган
тиешле муниципаль актларны кабул итҽлҽр.
8)
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽрҥ датасы-федераль
законнарда, Уставта һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ башкача билгелҽнмҽгҽн булса, гавами
тыңлауларны (җҽмҽгать фикер алышуларын) билгелҽҥ турында муниципаль
хокукый акт кабул ителгҽн көннҽн 30 көн эчендҽ билгелҽнҽ.
6 статья. Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) турында мҽгълҥмат
1.
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл
җирлеге халкына гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулары) билгелҽҥ
турында мҽгълҥмат бирҥ массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында яисҽ рҽсми сайтта
һҽм (яисҽ) башка мҽгълҥмат системаларында мҽгълҥмат стендында календарь
көннҽрдҽ гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулары) уздырган көнгҽ кадҽр
(ҽгҽр башкасы каралмаган булса) муниципаль хокукый актның кушымта итеп
карала торган муниципаль хокукый актының (ул гавами тыңлауларга (җҽмҽгать
фикер алышуларына) кертелгҽн очракта) кушымта итеп бирелгҽн проекты белҽн
бастырып чыгару юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла.
1.1. Гавами тыңлауларының (җҽмҽгать фикер алышуларының) нҽтиҗҽлҽре
массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында яки Сарман муниципаль районының рҽсми

сайтында һҽм (яки) бҥтҽн мҽгълҥмати системаларда һҽм мҽгълҥмат стендларында
басылып чыга.
Мҽгълҥмати стендлар, мҽгълҥматтан файдаланучыларны мҽгълҥмат белҽн
тҽэмин итҥ мөмкинлеген исҽпкҽ алып, яхшы карала торган урыннарда
җиһазландырыла.
Мҽгълҥмат стендларын урнаштыру эргономика талҽплҽре нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырылырга тиеш, ул мҽгълҥмат кулланучының озак вакытлар уңайсыз позада
тору ихтыяҗын юкка чыгара.
Мҽгълҥмат стендларының төслҽре эстетик талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш.
Мҽгълҥмати стендлар мҽгълҥмат битлҽре урнаштырылган А4 форматындагы
карманнар белҽн җиһазландырылырга мөмкин.
2.
Проект экспозициясен ҥткҽрҥ мҽйданчыгы, гавами тыңлауларда (җҽмҽгать
фикер алышуларында), шулай ук проект экспозициясенҽ килҥчелҽргҽ
консультация бирҥ вакыты килештерҥ буенча гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер
алышулар) ҥткҽрҥ турында хҽбҽр итҥгҽ кертелҽ.
Экспозиция эше чорында килҥчелҽр өчен консультациялҽр оештырыла,
проект турында басма мҽгълҥмати материаллар таратыла. Экспозициягҽ
килҥчелҽр, экспозициягҽ килҥчелҽрне исҽпкҽ алу һҽм тҽкъдимнҽр, искҽрмҽлҽр язу
өчен, фикер алышына торган проектка, мҽсьҽлҽгҽ язма рҽвештҽ тиешле китапка
(журнал) ҥз тҽкъдимнҽрен, искҽрмҽлҽрен кертергҽ хокуклы.
Проект экспозициялҽрендҽ тҽкъдим ителҽ:
- проект;
- проектка аңлатма язуы;
- Россия Федерациясе законнары һҽм башка норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый актлары
нигезендҽ алынган документларның килештерҥ кҥчермҽлҽре;
- массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларының ял көннҽре кҥрсҽткечлҽрен кҥрсҽтеп,
проект буенча гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽрҥ турында
мҽгълҥмати хҽбҽрнамҽне бастырып чыгару кҥчермҽсе;
- проектны ҽзерлҽҥне (эшлҽҥне) оештыручы шундый материалларны биргҽн
очракта, гражданнарга фикер алышына торган проект буенча мҽгълҥмат бирҥ
максатларында бҥтҽн мҽгълҥмати һҽм демонстрацион материаллар.
3 бҥлек. ГАВАМИ ТЫҢЛАУЛАРЫН (ҖҼМҼГАТЬ ФИКЕР
АЛЫШУЛАРЫН) ҼЗЕРЛҼҤ ҺҼМ ҤТКҼРҤ
7 статья. Гавами тыңлауларын (җҽмҽгать фикер алышуларын) ҽзерлҽҥне һҽм
ҥткҽрҥне оештыру
1.
Гавами тыңлаулары (җҽмҽгать фикер алышулары) Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районының Лэке авыл җирлегендҽ яшҽҥчелҽр өчен уңайлы
вакытта уздырыла.
2.
Гавами тыңлауларын (җҽмҽгать фикер алышуларын) билгелҽп кую турында
карар кабул иткҽн җирле ҥзидарҽ органы иҗтимагый оешмалар, гражданнарның
инициатив төркеме вҽкиллҽре арасыннан оештыру комитетын (эшче төркем) төзи

гавами тыңлаулар (җҽмҽгатьчелек фикер алышуларын) ҥткҽрҥ инициаторы булып
кимендҽ 5 кеше торган гражданнарның инициатив төркеме чыгыш ясаса.
Оештыру комитеты формалашканнан соң 3 көннҽн дҽ соңга калмыйча уздырыла
торган беренче утырышта ҥз составыннан рҽисне, рҽис урынбасарын һҽм
секретарен сайлый. Оештыру комитеты (эшче төркем) утырышта аның
ҽгъзаларының яртысыннан артыграк булганда карар кабул итҽргҽ хокуклы.
Оештыру комитеты (эшче төркем) тыңлауларда катнашырга телҽҥче
тыңлаулар ҥткҽрелҽ торган бинага каршылыксыз керҥ мөмкинлеген тҽэмин итҽргҽ
бурычлы.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) уздырылган көнне оештыру
комитеты (эшче төркем) гавами тыңлауларда катнашучыларны теркҽҥне оештыра.
3.
Җҽмҽгать тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларында) рҽислек итҥче оештыру комитеты (эш төркеме) рҽисе. Рҽислек итҥче гавами тыңлаулар
(җҽмҽгать фикер алышулар) ача, гавами тыңлауларның мҽсьҽлҽсен
(мҽсьҽлҽлҽрен), тыңлауларны уздыру тҽртибе буенча тҽкъдимнҽрне игълан итҽ,
ҥзен, сҽркатип һҽм экспертларны, тыңлаулар ҥткҽрҥ инициаторларын кҥрсҽтҽ.
Оештыру комитеты секретаре гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар)
беркетмҽсен алып бара.
4.
Рҽислек итҥче фикер алышу ҥткҽрелҽ торган мҽсьҽлҽне игълан итҽ һҽм
гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулары) ҥткҽрҥ инициаторлары
тарафыннан вҽкалҽтле затка, экспертларга, шулай ук чыгышка хокукы булган
гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларында) катнашучыларга сҥз бирҽ.
Чыгышларның чираты оештыру комитеты (эшче төркем) тарафыннан теркҽлгҽн
гаризалар бирҥ чираты белҽн билгелҽнҽ.
5.
Тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн экспертлар, ҥз тҽкъдимнҽрен
төшерергҽ һҽм (яки) гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларында) башка
катнашучылар кҥрсҽткҽн тҽкъдимнҽргҽ кушылырга хокуклы.
Фикер алышу нҽтиҗҽлҽре буенча, гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер
алышуларда)
катнашучылар
тарафыннан
кертелгҽн
тҽкъдимнҽр
һҽм
рекомендациялҽрдҽн тыш, җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне (мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥ
буенча бердҽм тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽр исемлеге төзелҽ.
6.
Йомгаклау документын төзегҽннҽн соң рҽислек итҥче тҽкъдимнҽр һҽм
рекомендациялҽр белҽн җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне (мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥнең
йомгаклау вариантын тавышка куя. Гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер
алышуларда) карарлар ачык тавыш бирҥ юлы белҽн тыңлауларда катнашучылар
саныннан гади кҥпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. Тыңлауларда катнашкан һҽр
кеше бер тавышка ия, ул җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне тҽкъдим иткҽн өчен бирҽ,
аңа каршы яки тавыш бирҥдҽн тыелып кала. Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре беркетмҽгҽ
кертелҽ. Беркетмҽгҽ гавами тыңлауларның (җҽмҽгать фикер алышуларның)
рҽислек итҥче һҽм секретаре кул куя.
7.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) беркетмҽсе нигезендҽ, эш
көннҽрендҽ, гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) уздырылган көннҽн 3
көнлек срокта гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) нҽтиҗҽлҽре турында
бҽялҽмҽ төзелҽ (6 нчы кушымта), анда кҥрсҽтелҽ:
8.
гавами тыңлауларга (җҽмҽгать фикер алышуларга) чыгарыла торган мҽсьҽлҽ

(мҽсьҽлҽлҽр);
9.
гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽрҥ инициаторы;
10.
гавами тыңлауларын (җҽмҽгать фикер алышуларын) билгелҽп кую
турында хокукый актның датасы, номеры һҽм атамасы, шулай ук аны бастырып
чыгару (халыкка җиткерҥ) датасы;
11. гавами тыңлауларын (җҽмҽгать фикер алышуларын) ҥткҽрҥ датасы, вакыты
һҽм урыны;
12.
гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽргҽн оештыру
комитеты;
13.
гавами тыңлауларда катнашучылар, шул исҽптҽн чыгыш ясау хокукына ия
булучылар турында мҽгълҥмат;
14.
гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларда) катнашучылар
тарафыннан төшерелгҽн тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽрдҽн тыш, җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне (мҽсьҽлҽлҽрне) хҽл итҥ буенча гавами тыңлауларга
(җҽмҽгать фикер алышуларга) чыгарылган тҽкъдимнҽр һҽм рекомендациялҽрнең
бердҽм исемлеге;
1)
җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне хҽл итҥнең йомгаклау варианты;
2)
гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларда) катнашучыларның
тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре.
15.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) нҽтиҗҽлҽре турында
бҽялҽмҽ оештыру комитеты рҽисе һҽм секретаре тарафыннан имзалана һҽм
гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) уздырылган көннҽн алып, эш
көннҽрендҽ исҽплҽнҽ торган рҽсми сайтта (халыкка җиткерелҥгҽ) 3 көнлек
срокта бастырып чыгарылырга яисҽ урнаштырылырга тиеш.
16.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) нҽтиҗҽлҽре турында
бҽялҽмҽ гавами тыңлауларга (җҽмҽгать фикер алышуларга) чыгарылган
мҽсьҽлҽлҽр буенча карар кабул итҥ өчен җаваплы җирле ҥзидарҽ органы
тарафыннан мҽҗбҥри каралырга тиеш. Карау нҽтиҗҽлҽре мҽҗбҥри тҽртиптҽ
гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) инициаторларына, җирле
ҥзидарҽнең вҽкалҽтле органы тарафыннан гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер
алышулар) нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽне караган көннҽн алып, 3 көнлек
срокта бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) юлы белҽн муниципаль берҽмлек
халкына җиткерелҽ.
17.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) нҽтиҗҽлҽре турында
бҽялҽмҽ, Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн очраклардан тыш,
тҽкъдим итҥ характерына ия.
4 бҥлек. МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕК УСТАВЫ ПРОЕКТЫ, УСТАВКА,
ҖИРЛЕ БЮДЖЕТ ПРОЕКТЫНА ҺҼМ АНЫҢ ҤТҼЛЕШЕ ТУРЫНДА ХИСАП,
МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКНЕ ҤЗГҼРТЕП КОРУ ТУРЫНДАГЫ МҼСЬҼЛҼ,
МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКЛҼРНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАННАРЫ ПРОЕКТЛАРЫ
БУЕНЧА ГАВАМИ ТЫҢЛАУЛАРНЫ ОЕШТЫРУ ҺҼМ ҤТКҼРҤ
ҤЗЕНЧҼЛЕКЛҼРЕ

8 статья. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл
җирлеге Уставы проектын һҽм Уставка ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында җирлек Советы
карары проектын гавами тыңлауларда карау ҥзенчҽлеклҽре
1.
Устав проекты һҽм уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында
Җирлек Советы карары проекты, «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ
номерлы Федераль законда һҽм Уставта каралган ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып,
гавами тыңлауларда карала.
2. Устав проекты һҽм уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында
җирлек Советы карары проекты җирлек Советы тарафыннан аны кабул итҥ
турындагы мҽсьҽлҽне караганчы 30 көннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми бастырып
чыгарылырга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш. Бер ҥк вакытта ҽлеге проект буенча
тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алу тҽртибе, гражданнарның фикер алышуда катнашу
тҽртибе, шулай ук проект буенча халык алдында тыңлаулар билгелҽҥ турында
җирлек Советы карары басыла.
Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында җирлек советы карары
проекты буенча тҽкъдимне, шулай ук уставка Уставны ҽлеге норматив хокукый
актларга туры китерҥ максатларында Россия Федерациясе Конституциясе,
федераль законнар, Татарстан Республикасы Конституциясе, Татарстан
Республикасы законнары нигезлҽмҽлҽрен төгҽл кҥрсҽтҥ формасына ҥзгҽрешлҽр
кертелгҽн очракта, аның фикер алышуында гражданнарның катнашу тҽртибен
рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) талҽп ителми.
3. Устав проекты яки җирлек Советының Уставка ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр
кертҥ турындагы карары проекты буенча гавами тыңлаулар уставта билгелҽнгҽн
срокларда, ҽмма кҥрсҽтелгҽн проектлар басылып чыкканнан соң 10 көннҽн дҽ
соңга калмыйча ҥткҽрелҽ.
4. Муниципаль берҽмлек Уставына ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҥ турында
муниципаль хокукый акт проекты яисҽ авыл җирлеге Советы карары проекты
буенча ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ буенча вҽкалҽтле орган-оештыру комитеты.
9 статья. Җирле бюджет проектын һҽм аның ҥтҽлеше турындагы хисапны
гавами тыңлауларда карау ҥзенчҽлеклҽре
1.
Җирле бюджет проекты һҽм аның ҥтҽлеше турында еллык хисап, Россия
Федерациясе Бюджет кодексында, башка федераль законнарда, Уставта,
«Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Александров авыл
җирлегенең бюджет процессы турында» нигезлҽмҽдҽ каралган ҥзенчҽлеклҽрне
исҽпкҽ алып, гавами тыңлауларда карала.
2.
Җирле бюджет проекты һҽм җирле бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап
буенча гавами тыңлаулар ҥткҽрҥне гамҽлгҽ ашыручы орган-оештыру комитеты.
Җирле бюджет проекты һҽм җирле бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап буенча
гавами тыңлаулар билгелҽҥ турында карар кабул итҥче орган булып муниципаль
берҽмлекнең вҽкиллекле органы тора.
3.
Җирле бюджет проекты, җирле бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап буенча

гавами тыңлаулар билгелҽҥ турындагы карарлар алар кабул ителгҽннҽн соң 10
көн эчендҽ басылып чыгарга тиеш.
4.
Җирле бюджет проекты, җирле бюджет ҥтҽлеше турындагы хисап буенча
гавами тыңлаулар җирле бюджет проекты (җирле бюджет ҥтҽлеше турындагы
хисап) басылып чыкканнан соң 15 календарь көннҽн дҽ соңга калмыйча
уздырыла.
10 статья. Муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясе
проектын гавами тыңлауларда карау ҥзенчҽлеклҽре
Муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый ҥсеше
стратегиясе
проектларына кагылышлы мҽсьҽлҽлҽр «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ
номерлы Федераль законда, «Россия Федерациясендҽ стратегик планлаштыру
турында»2014 елның 28 июнендҽге 172-ФЗ номерлы Федераль законда каралган
ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, гавами тыңлауларга чыгарыла.
11 статья. Муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору турындагы мҽсьҽлҽне
гавами тыңлауларда карау ҥзенчҽлеклҽре.
1.
Муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору турындагы мҽсьҽлҽ буенча гавами
тыңлаулар, кҥрсҽтелгҽн Федераль законның 13 статьясындагы 5 өлешеннҽн тыш,
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 13
статьясында каралган очракларда ҥткҽрелҽ.
2.
Муниципаль берҽмлекне ҥзгҽртеп кору турындагы мҽсьҽлҽ буенча гавами
тыңлаулар уздыру буенча вҽкалҽтле орган-оештыру комитеты (эшче төркем).
12 статья. Муниципаль берҽмлеклҽрнең территориаль планлаштыру
документлары проектлары буенча җҽмҽгать фикер алышуларында, гавами
тыңлауларда мҽсьҽлҽлҽрне карау ҥзенчҽлеклҽре.
Генераль планнар проектларына, җирдҽн файдалану һҽм төзелеш алып бару
кагыйдҽлҽре проектларына, территорияне планлаштыру проектларына,
территориялҽрне ызанлау кагыйдҽлҽренҽ, территориялҽрне төзеклҽндерҥ
кагыйдҽлҽренҽ кагылышлы проектларга, кҥрсҽтелгҽн документларның берсенҽ
ҥзгҽрешлҽр кертҥне кҥздҽ тоткан проектларга, җир кишҽрлегеннҽн яисҽ капиталь
төзелеш объектыннан файдалануның рөхсҽт бирҥ турындагы карарларның
проектларына, рөхсҽт ителгҽн төзелешнең иң чик параметрларыннан тайпылуга,
капиталь төзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ рөхсҽт бирҥ турындагы
карарларның проектларына, җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь төзелеш
объектларыннан рөхсҽт ителгҽн файдалануның бер төрен ҥзгҽртҥ мҽсьҽлҽлҽренҽ,
җирдҽн файдалану һҽм төзелеш алып бару буенча расланган кагыйдҽлҽр
булмаганда, шулай ук Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексында
билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽрне исҽпкҽ алып, җҽмҽгать фикер алышуларга

чыгарылырга мөмкин.
Җирлеклҽрнең генераль планнары, шҽһҽр округларының генераль планнары
проектлары буенча җҽмҽгатьчелек фикер алышуларын, ачык тыңлауларын
оештыру һҽм ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше
кодексының 28 статьясында китерелгҽн.
Җирлекнең генераль планы проекты буенча һҽм җирлекнең генераль
планына ҥзгҽрешлҽр кертҥне кҥздҽ тоткан проектлар буенча (алга таба - ҽлеге
статьяда-җҽмҽгать фикер алышулар яки гавами тыңлаулар), ҽлеге статьяның
дҥртенче абзацында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, муниципаль берҽмлекнең һҽр
торак пунктында җҽмҽгать тыңлаулары яисҽ гавами тыңлаулар ҥткҽрелҽ.
Территорияне комплекслы ҥстерҥ турында карар кабул ителҥ сҽбҽпле,
җирлекнең генераль планына ҥзгҽрешлҽр ҽзерлҽнгҽн очракта, җҽмҽгать фикер
алышулары яки гавами тыңлаулар территория чиклҽрендҽ ҥткҽрелергҽ мөмкин,
аңа карата территорияне комплекслы ҥстерҥ турында карар кабул ителгҽн.
Җҽмҽгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда катнашучыларны
җҽмҽгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда катнашу өчен тигез
мөмкинлеклҽр белҽн тҽэмин итҥ максатларында җҽмҽгать фикер алышуларын
яисҽ гавами тыңлауларын ҥткҽргҽндҽ торак пункт территориясе бер өлешкҽ
бҥленергҽ мөмкин.
Муниципаль берҽмлек халкына җҽмҽгать фикер алышулары яисҽ гавами
тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ басылып чыккан көнгҽ кадҽр аларны
уздыру турында хҽбҽр итҥ мизгеленнҽн алып муниципаль берҽмлек уставы һҽм
(яисҽ) Җирлек Советының норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ һҽм кимендҽ
бер айдан һҽм өч айдан артыграк була алмый.
Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексының 25 статьясындагы 7.1
өлешендҽ кҥрсҽтелгҽн очракта, генераль планга ҥзгҽрешлҽр кертҥне кҥздҽ тоткан
проект буенча җҽмҽгать фикер алышуларын яисҽ гавами тыңлауларын ҥткҽрҥ
турында муниципаль берҽмлек халкына мондый җҽмҽгать фикер алышулар яисҽ
гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ турында хҽбҽр иткҽн көннҽн алып мондый җҽмҽгать
фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ
бастырылган көнгҽ кадҽр гавами тыңлаулары яисҽ ике айдан да ким булмаска
тиеш.
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл җирлеге
башкарма комитеты җитҽкчесе, җҽмҽгать фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар
нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽне исҽпкҽ алып, контракт нигезендҽ ҥз вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашыручы карар кабул итҽ:
1)
генераль план проекты белҽн килешҥ һҽм аны Җирлек Советына җибҽрҥ
турында;
2) генераль план проектын кире кагу һҽм аны эшлҽп бетерҥгҽ җибҽрҥ
турында.
13 статья. Ачык сервитутлар билгелҽҥ буенча гавами тыңлаулар (җҽмҽгать
фикер алышулар) ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре.
1.

Гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларында) ачык сервитутлар

билгелҽҥ буенча катнашуга Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
районының Лэке авыл җирлегендҽ даими яисҽ башлыча яшҽҥче һҽр граждан
хокуклы, аның территориясендҽ 18 яшькҽ җиткҽн ачык сервитут урнаштыру кҥздҽ
тотыла.
Гражданнарның гавами тыңлауларында (җҽмҽгать фикер алышуларында)
катнашуы ирекле нигездҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Җҽмҽгать тыңлауларында (җҽмҽгать фикер алышуларында) Татарстан
Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл җирлеге
территориясендҽ урнашкан иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, коммерциячел
һҽм
коммерциячел булмаган оешмалар катнаша ала.
2.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) вҽкалҽтле орган яисҽ
физик һҽм юридик затлар инициативасы буенча 13 статьяның 1 пунктында
кҥрсҽтелгҽн.
Гавами тыңлауларны (җҽмҽгать фикер алышуларны) ҥткҽрҥ буенча вҽкалҽтле
орган-оештыру комитеты (эшче төркем).
3.
Вҽкалҽтле орган гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) уздыру
турында карар кабул ителгҽн көннҽн алып 7 эш көне эчендҽ аларны Татарстан
Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл җирлеге муниципаль
актларын бастырып чыгару өчен билгелҽнгҽн рҽсми массакҥлҽм мҽгълҥмат
чараларында уздыру турында игълан итҽ.
Гавами тыңлаулар башланыр алдыннан анда катнашучыларны кҥрсҽтеп,
мҽҗбҥри теркҽҥ ҥткҽрелҽ:
юридик зат өчен - юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы
белешмҽлҽрнең тулы исеме;
индивидуаль эшкуар өчен -гражданның индивидуаль эшкуар буларак
фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм дҽҥлҽт теркҽве белешмҽлҽре;
физик зат өчен - фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган елы, яшҽҥ урыны
адресы.
4.
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) нҽтиҗҽсе, аларны ҥткҽрҥ
датасы һҽм урыны, катнашучылар һҽм катнашучылар саны, рҽиснең фамилиясе,
исеме, атасының исеме, гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулары),
чыгышларның эчтҽлеге, тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре һҽм кабул ителгҽн карарлар
кҥрсҽтелҽ торган беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
Беркетмҽ ике нөсхҽдҽ төзелҽ һҽм гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер
алышулары) рҽисе һҽм секретаре тарафыннан имзалана. Беркетмҽгҽ гавами
тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларда) катнашучылар исемлеге куела.
5.
Ачык сервитутны билгелҽҥ турында гавами тыңлауларның (җҽмҽгать
фикер алышуларның) нҽтиҗҽлҽре вҽкалҽтле орган тарафыннан карала һҽм аларга
ачык сервитутны билгелҽҥ өчен кирҽк булган документларга кушыла.
Ачык сервитутлар билгелҽҥ буенча гавами тыңлаулар беркетмҽлҽрен
(җҽмҽгать фикер алышулар) саклау срогы-өч ел. Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать
фикер алышулар) беркетмҽлҽрен саклау өчен вҽкалҽтле орган җитҽкчесе (эшче
төркем секретаре) җаваплы.

Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районының Лэке авыл
җирлегендҽ гавами тыңлауларны
(җҽмҽгать фикер алышуларын)
оештыру һҽм уздыру тҽртибе
турында нигезлҽмҽгҽ 1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районының Лэке авыл
җирлеге советына
ГАВАМИ ТЫҢЛАУЛАРНЫ
(ҖӘМӘГАТЬ ФИКЕР АЛЫШУЛАРНЫ) БИЛГЕЛӘҮ ТУРЫНДА
ГАРИЗА

Исемлеге кушымтада бирелгҽн, __________кешедҽн торган инициатив төркем,
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Лэке авыл җирлеге халкы
инициативасы буенча гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) билгелҽргҽ
тҽкъдим итҽ:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Гавами тыңлауларны (җҽмҽгать фикер алышуларны) ҥткҽрҥ кирҽклеген
дҽлиллҽҥ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Кушымта (фактта тапшырыла торган документлар кҥрсҽтелҽ):
1) муниципаль хокукый акт проекты (кертелгҽн очракта);
2) аңлатма язуы;
3) финанс-икътисадый нигезлҽҥ (муниципаль хокукый акт кертелгҽн очракта, аны
гамҽлгҽ ашыру өстҽмҽ матди һҽм башка чыгымнар талҽп итҽ);
4) гражданнарның инициатив төркеме исемлеге;
5) гражданнарның инициатив төркемен булдыру турында карар кабул ителгҽн
җыелыш беркетмҽсе;
6) теркҽлгҽн хат.
Гражданнар инициатив
төркеменең вҽкалҽтле вҽкиле ________________________________________
(имза)

(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Гражданнар инициатив
төркеменең секретаре ______________________________________________
(имза)

(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районының Лэке авыл
җирлегендҽ гавами тыңлауларны
(җҽмҽгать фикер алышуларны)
оештыру һҽм уздыру тҽртибе
турында нигезлҽмҽгҽ 2 нче кушымта
Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районының Лэке авыл
җирлеге советына
ИНИЦИАТИВ ТӨРКЕМ ӘГЪЗАЛАРЫ
ИСЕМЛЕГЕ
№
т/б

Фамилиясе, исеме,
атасының исеме һҽм
туган елы (18 яшендҽ
булса-туу көне һҽм
ае)

Яшҽҥ урыны
адресы

Шҽхесне раслаучы Шҽхси
документ
имза
мҽгълҥматлары,
паспорт сериясе,
номеры, кем
тарафыннан
кайчан бирелгҽн

Гражданнар инициатив
төркеменең вҽкалҽтле вҽкиле ________________________________________
(имза)

(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы Лэке авыл
җирлегендҽ гавами тыңлауларны
(җҽмҽгать
фикер
алышуларын)
оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе
турында нигезлҽмҽгҽ 3 нче кушымта

ГАВАМИ ТЫҢЛАУЛАРНЫҢ (ҖӘМӘГАТЬ ФИКЕР АЛЫШУЛАРНЫҢ)
ИМЗА КӘГАЗЕ
«______________________________________________________________________________________________
»

сорау буенча

Без, тҥбҽндҽге имза куючылар, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
районының Лэке авыл җирлеге халкы инициативасы буенча гавами тыңлаулар
(җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽрҥне хуплыйбыз:
«_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___»
»
№ Фамилиясе,
т/б исеме,
атасының
исеме

Туган елы 18
яшьтҽ (өстҽмҽ
туган көне һҽм
ае)

Яшҽҥ урыны
адресы

Паспорт яки
гражданин
паспортын
алмаштыручы
документ
сериясе һҽм
номеры

Шҽхси
имза

Имза кҽгазен таныклыйм:
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____
(паспортны яисҽ гражданин паспортын алмаштыручы документның
фамилиясе, исеме, атасының исеме, сериясе, номеры һҽм датасы, аны биргҽн
органның исеме яки коды, имза җыйган затның яшҽҥ урыны, аның имзасы һҽм
аны кертҥ датасын кҥрсҽтеп).
Гражданнар инициатив
төркеменең вҽкалҽтле вҽкиле ________________________________________
(имза)

(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районының Лэке
авыл
җирлегендҽ
гавами
тыңлауларны (җҽмҽгать фикер
алышуларны)
оештыру
һҽм
уздыру
тҽртибе
турында
нигезлҽмҽгҽ 4 нче кушымта
ГАВАМИ ТЫҢЛАУЛАРНЫҢ (ҖӘМӘГАТЬ ФИКЕР
АЛЫШУЛАРНЫҢ) ИМЗА КӘГАЗЕН ТИКШЕРҮ
БЕРКЕТМӘСЕ
«_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___» сорау буенча
Авыл җирлеге Советына тҽкъдим ителгҽн гавами тыңлаулар (жҽмҽгать фикер
алышулар) ҥткҽрҥ инициативасын хуплаучы гражданнар имзалары саны
__________________________________________________________________
__.
Сайлаучылар
имзалары
тикшерелде_______________________,
алар
арасыннан
тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр буенча:
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____ ___________________________________гамҽлдҽ тҥгел дип танылды.
Гамҽлдҽ булмаган имзалар саны - ____________________________________ .
Җирлек Советына фактта тҽкъдим ителгҽн гамҽлдҽ булган имзаның гомуми
саны ________________тҽшкил итҽ.
Эшче төркем җитҽкчесе

______________
исеме)

(имза)

Эшче төркем ҽгъзалары ____________________
(имза)

______________________

(фамилиясе, исеме, атасының

_________________

(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

______________________
(дата, вакыты)
Вҽкалҽтле вҽкил
гражданнарның инициатив төркеме __________
Секретарь

исеме)

(имза)

________
(фамилиясе, исеме, атасының

гражданнарның инициатив төркеме __________
(имза)

________

(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы Лэке авыл
җирлегендҽ гавами тыңлауларны
(җҽмҽгать фикер алышуларны)
оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе
турындагы нигезлҽмҽгҽ
5 нче
кушымта
ГАВАМИ ТЫҢЛАУЛАР (ҖӘМӘГАТЬ ФИКЕР АЛЫШУЛАР)
БЕРКЕТМӘСЕ
«_____»_______________ 20 ел

____номерлы

Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) инициативасы буенча:
_______________________________________________________________________
билгелҽнгҽн
______________________________________________________________ ___________№____
муниципаль хокукый акт)
(муниципаль хокукый актның исеме)

басылган (халыкка җиткерелгҽн):________________________________________ҥткҽрелгҽн
________________________________________________________________________адресы
буенча ҥткҽрелгҽн
_______________________________________________________________________________
__
(ҥткҽрҥ датасы)

Оештыру комитеты: ________________________________________
Катнаштылар: _____________________________________________
Рҽислек итҥче: ____________________________________________
Секретарь: _______________________________________________
Экспертлар: ______________________________________________
Гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларда) катнашучылар:
(теркҽлгҽн катнашучылар саны)
Гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларда) чыгыш ясаучы катнашучылар:
_______________________________________________________________________________________________
___
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Тыңладылар:
1.______________________________________________________________________________________________
__
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
2.______________________________________________________________________________________________
__
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

3.______________________________________________________________________________________________
__
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Телдҽн һҽм язма рҽвештҽ кертелгҽн тҽкъдимнҽр саны:
№
т/б

Тҽкъдимнҽр

Гариза бирҥче

Гавами тыңлауларны ( җҽмҽгать фикер алышуларны) рҽислек итҥче_________________________
(имза) (Ф. И. О)

Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар)____________________________________

Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы Лэке авыл
җирлегендҽ гавами тыңлауларны
(җҽмҽгать фикер алышуларын)
оештыру һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе
турында нигезлҽмҽгҽ 6 нчы
кушымта
ГАВАМИ ТЫҢЛАУЛАР (ҖӘМӘГАТь ФИКЕР АЛЫШУЛАР) НӘТИҖӘЛӘРЕ ТУРЫНДА
ЙОМГАКЛАУ

«____»_______________
____номерлы

20

ел

Гавами тыңлаулары (җҽмҽгать фикер алышулар) тҥбҽндҽге инициатива буенча:
________________________________________ __________________________________________
муниципаль хокукый акт)
__________________________________________________________________________________билгелҽнгҽ

н
(муниципаль хокукый актның исеме)

басылган (халыкка җиткерелгҽн):_______________________________________________ ҥткҽрелгҽн
адрес
буенча:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___
(ҥткҽрҥ датасы)

Гавами тыңлауларга (җҽмҽгать фикер алышуларга) чыгарыла торган сорау
(сораулар)_______
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽрҥ инициаторы __________________
Гавами тыңлауларын (җҽмҽгать фикер алышуларын) ҥткҽрҥ датасы, вакыты һҽм урыны _
Гавами тыңлаулар (җҽмҽгать фикер алышулар) ҥткҽргҽн оештыру комитеты ___________
Гавами тыңлауларында (җҽмҽгать фикер алышуларда) катнашучылар, шул исҽптҽн чыгыш
ясау хокукы алган катнашучылар турында мҽгълҥмат ___________________________________
Гавами тыңлауларга (җҽмҽгать фикер алышуларга) чыгарылган җирле ҽһҽмияттҽге
сорауны (сорауларны) хҽл итҥ буенча тҽкъдимнҽрнең бердҽм исемлеге:
Фикер алышуга чыгарылган сораулар

Экспертлар һҽм
катнашучыларның
тҽкъдимнҽре

Тҽкъдимнҽр кертелде,
хупланды

Искҽрмҽ

№

сорау формулировкасы
яки проект исеме

№
т/б

тҽкъдим тексты

катнашучы экспертның
фамилиясе, исеме,
атасының исеме

т/б
1
2
3

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне хҽл итҥнең йомгаклау варианты: _________________
Гавами тыңлауларда (җҽмҽгать фикер алышуларда) катнашучыларның тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре:
риза _______________ (кеше)
каршы _____________ (кеше)
тавыш бирҥдҽн тыелды______ (кеше)
Оештыру комитеты рҽисе____________________________________
Оештыру комитеты секретаре______________________________________

