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Саба шаhэр цирлеге башлыгы урынбасары

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шэhар цирлеге составына керyче торак
пунктларда гражданнар цыенын yrкарyга азерлек
тартибе турындагы нигезламане раслау хакында

кРоссия Федерациясендэ цирле yзидара оештыруныц гомуми принциплары
ryрында) 2003 елныц б окгябрендэге 13'1-Ф3 номерлы Федераль законныц 25.1
статьясын, <Татарстан Республикасында цирле yзидара ryрында) 2004 елныц 28
июлендэге 45-ТР3 номерлы Татарстан Республикасы 3аконынын 35 статьясын hэм
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Байлар Сабасы шэhэр тибындагы
бистасе муниципаль берамлеге уставын гамелга ашыру максатларында, Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районы Саба шаhэр цирлеге Советы карар бира:

'1 .Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шэhэр цирлеге
составына керyче торак пунктларда гражqаннар цыенын rrкэрyга эзерлек тартибе
турындагы нигезлэмане расларга (кушымта итеп бирелэ).

2. Саба муниципаль районы Саба шэhэр цирлеге Советыныц 25.09.2018 елда
N928 белэн кабул ителгэн "Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба
шаhар цирлеге составына керyче торак пунктларда гражданнар щыенын угкарyге
азерлек тартибе ryрындагы нигезламэне раслау хакында" карарын yз кечен югалткан
дип тан ырга,

3. Олеге карарны <Интернет> мэгьлyмат-телекоммуникация челтэренда
Татарстан Республикасы хокукый мегьлyмат рэсми порталында ryбандеге адрес
буенча: http://pravo.tatarsta п. rч hэм Саба муниципаль районы Саба шэhар цирлегенец
расми сайтында тубандаге адрес буенча: http://sabv.tatarstan. rч/sаЬа бастырып
чыгарырга.

4. Олеге карар расми басылып чыккан кененнан yз кочено кера.

кАрАр

N9 3З

а

чз!#

l
Р, М.Хасэнов

e-mail;
sab,sab(Фtatar,ru

=
ý

n



Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Саба шэhар
цирлеге Советыныц 04.10.201 9
ел N933 карары белан расланган

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба чlэhер цирлеге Gоставына керyче торак

пунктларда гражданнар цыенын yткерyгэ азерлек
тэртибе турындагы нигезлемэ

1. Гомуми нигезламолар.

'l .1. Олеге нигезламэ Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба
шаhар >цирлеге составына керyче торак пунктларда гражданнар щыеннарын азерлаy
haM ркэру тартибе ryрында (алга таба - нигезлама) <<Россия Федерациясенда цирле
yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары ryрында)) 2003 елныц б окгябрендэге 1 3,1-

Ф3 номерлы Федераль законныц 25.1 статьясы, <Татарстан Республикасында цирле
yзидара ryрында)) 2004 елныц 28 июлендеге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы 3аконыныц 35 статьясы haM Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Байлар Сабасы шаhар тибындагы бистэсе муниципаль
берамлеге Уставы нигезенда эшланде.

1.2. Грах<,даннар цыены гомуми, тигез haM ryрыдан-туры ихтыяр белдеру
нигезенда rгкарела.

1,3,Грацданнар цыенында торак пунктта яшоyчелар, яшаy урыны буенча алеге
торак пунктта теркалган hэм сайлау хокукына ия кешелэр катнаtла ала,

1,4,Гражданнар цыенында катнаtлу ихтыяри hэм ирекле.
1.5, Грах<,qаннар цыенда шахсан катнашалар, hэм аларныц hаркайсы бер

тавышка ия,
1.6. Грацqаннар цыены ryрыдан-ryры халык тарафыннан цирле эhэмиятrэге

мэсьалэларне хэл иry максатында yrкарела.
1.7. Огар торак пунктта алеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешеларнеFl

яртысыннан артыгы бер ук вакытта берга булу мемкинлеге булмаса, Устав нигезенда
грах(даннар цыены этаплап уздырыла.

'1 .8. Грахlданнар цыены ryбандаге масьалалэр буенча угкарела ала:
- цирлекнец (муниципаль районныц) чиклэрен yзгэрry мэсьэлесе буенча, агэр даторак пункт чикларен yзгартy башка цирлек (муниципаль район) территориясене

кyчерyга китерсэ;
- муниципаль беремлекнец вакиллекле органы вакалатлэре грацданнар цыенытарафыннан гамалга аtlJырыла торган цирлекта кyрсателгэн щирлекнец чиклеренyзгэртy мэсьалалэре буенча;

_ -агар сайлау хокукына ия цирлек халкы 100 дэн артык кеше булса, муниципальберамлекнец вакиллекле органы вэкалотлэрен гамалгэ ашыра торган )t{ирлекта
цирлекнеt{ вакиллекле органы тезy, аныц саны haM вэкалетларе вакыты турындагымосьала буенча;
-муниципаль берамлекнец вакиллекле органы вакалэтларе грацданнар цыенытарафыннан гамэлга ашырыла торган ){ирлекта грацданнарныц yзара салымакчаларыН керту hэм куллану мэсьалэсе буенча;



-авыл цирлеге составына керyче торак пунктта, муниципаль район чикларенда,
алеге торак пункт территориясендэ грах(qаннарныц yзара салымын кертy haм
куллану мэсьалэсе буенча;

-авыл торак пунктында староста авыл торак пункты кандидаryрасын таьдим иry
мэсьэласе буенча, шулай ук авыл торак пункты старостасы вэкалатлэрен
вакытыннан алда туктату масьаласе буенча;

-авыл торак пунктында гражданнар цыены шулай ук муниципаль хезмат турында
Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль хезмэт
вазыйфаларын билеуга конкурс Yгкоргандэ конкурс комиссиясе составына
кандидатуралар тэкьдим иry максатларында yrкарела ала.

1 .9, Щыенны rгкэрy )i{ирлек башлыгы тарафыннан таэмин итела.
1.10. ){ыен азерлэy haM ркару белан байле чыгымнар цирлек бюджеты

хисабына башкарыла.

2. Грахцаннар цыенын чакыру тартибе.

Грахlданнар цыены yrкарy инициативасы.
2.,1 . Торак пунктта гражданнар цыеннарын yгкэрy инициативасы белэн чыга

алалар:
-)(ирлек башлыгы;
- грах(даннар цыенында катнашу хокукына ия булган 10 кешедан да ким булмаган,
сайлау хокукына ия булган торак пунктта яtлоу{е гра(даннар (ягьни Россия
Федерациясенец эшка сэлатле гражданнары, яшэy урыны буенча алеге торак
пунктта теркалген 18 яшька циткан даими яки нигезда яtlJаyчелэр, шулай ук чит ил
грах(цаннары, торак пункг территориясендо даими яки нигездэ яшэr{е haM хlирле
yзидарэне гамэлга аlлырганда Россия Федерациясенен халыкара килешулэре haM

федераль законнар нигезенда хокукларга ия булган гражданнар).
2.2. Торак пунктта яшаyчелэрнец инициативасы имза битларенда (1 нче

куч.lымта) яки гражданнар цыенын уrкарy инициативасын тэьдим иry ryрында карар
кабул ителган инициатив теркем цыелышыныц беркетмесе равешендэ
рэсмил9чJтерелергэ тиеш. Беркетмада ryбандаге мэсьалалар чагылыш табырга
тиецJ:
-гражданнар )цыенында чыгарыла торган сораулар;
-гражданнар цыенын угкарерга такьдим ителган вакыт,
-гра)t(даннар цыенын чакыру турындагы инициативаны ryплаучы hap грацданныц
исеме, атасыныц исеме, ryган кене; паспортныц яисэ аныц документыныц сериясе
heM номеры; имзасы имзалар керry датасы.

2.3. )t{ыен yIкарy инициативасын ryплап цыярга кирэк булган имзалар саны
торак пункт территориясендо яlлаy урыны буенча теркалган сайлау хокукына ия

грах{даннар саныннан 5 процент ташкил ита, амма 10нан да ким имза була алмый.
2.4, Имза кэгазьларе язылуны тормы]uка ашыручы заттарафыннан, таныклану

датасын, исем-фамилиясен, атасыныц исемен, ryган датасын, паспорт номерын hэм
сериясен, ящаy урыны адресларын кyрсэтеп, авыл )t(ирлеге башлыгына >цибарелэ.

2.5. Инициативалы теркем тарафыннан yгкарелэ торган гражданнар х4ыены

цирлек Советы карары (2 нче кушымта), а цирлек башлыгы инициативасы буенча -
жирлек башлыгы карары (3 нче кушымта) белэн барлык киракле документлар кергэн
кеннан соц 30 кен эченда билrелэнэ.

2.6. )t{ирлек башлыгы яки цирлек Советы грах(даннарныц аныц максатка яраtллы
булмавын далиллэп, цыен \rrкэрyдан баш тартырга хокуклы ryгел.



2.7,Грахlданнар )i{ыенында чыгарылган мэсьалэ Россия Федерациясе

законнарына haM Татарстан Республикасы законнарына каршы килерга тиеш ryгел.
грахlданнар )цыены мэсьалэсе конкрет hэм ачык итеп формалаштырыла, ягьни ана

бары тик бер мэгьнале цавап кына бирергэ момкин булырга тиеш,

2.8.Гражданнар )Фlеннарын билгелау ryрындагы карарны расми баотырып чыгару

(халыкка игьлан иту) тэртибе, аны кyчерy цирлеклар тарафыннан билгелэна haM

"уr"ц"п"п" 
хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка циткеру) ечен муниципаль

берэмлек уставында каралган тэртиптэ басылып чыга (игьлан ителэ),

х(ирлек башлыгы карарында яки цирлек Советыныц Гращqаннар цыенын rгкарy
турындаrы карарында тубендагелар кyрсатело: халык цыенында чыгарыла торган

масьало; гражданнар цыенын rгкэрy вакыты hэм урыны турында магьлyмат; жыенны

оештырУчы-авылЦирлегебашкармакомитеты(алгатаба_авылЦирлегебацJкарма
комитеты) турында магьлYмат.

2,9 Жирлек башкарма комитеты, гращданнар цыенын эзерлаy haM ркару ечен

х{аваплы, цирлек башлыгы карары яки цирлек Советыныц гражданнар цыенын yrкарy

ryрындагы карары нигезендэ сайлау хокукына ия булган торак пункт теркалган

халыкныаисемлегентези;гращqаннарЩыенынамаrЬлYматиматериалларэзерли;
щирлек халкына массакyлам магьлyмат чараларында haM граlкданнар цыены

ryрында баtttKa ысуллар белэн хабэр итэ. (4 нче кушымта),' 
Ц"рп"* башкарма комитеты гражданнар цыены rrкарy очен бина бирерга

тие[л.
2.9.1. Гражданнар цыены барышында торак пунктта яшэr{елэрнец исемлеген

булу haM халык жыенын rгкарY датасын билгелэу территориаль, вакытлы билгелар,

шулай ук баttlка очракларда момкин.' 
2.g|.2 Торак пункгга яtlJэYчеларнец исемлеген булу тэртибе гражданнар жыенын

билгелэу турында муниципаль актта кYрсэтелэ (5,6 нчы куrчымталар),

2.9.3,ТораК пунктта яшэYчеларгЭ гражданнаР цыены (граlкданнар цыены

этаплары) YгкарY вакыты haM урыны ryрында алдан хэбар итела, Гра>tlданнар цыенын

(гражданнар цыены этаплары) билгелэy ryрында карар, гражданнар жыенын

(гражданнар цыены этаплары) yгкарy вакыты hэм урыны, гражданнар цыенына кадер

10кеннендасоЦгакалмыЙча,мэЦбYриравештэбастырылырrа(халыккахабэр
ителерга) тиечз. Гражданнар Щыеныныц этапларын YгкерY вакыты hэм урыны бер

карарда яиса халык цыенын билгелау ryрында карарда кyрсэтелэ,

2.9,4. Халык цыенын этаплап уздырган очракта, грах{даннар цыенын rткэрY

ryрында карар кабул ителгэн кеннан бер айдан да артмыйча, цыен этаплап уздырыла,
Халык цыены этапларын кYчерганда, цыенны уздыру билгелэнган датага кадар 10

коннан дэ соцга калмыйча кабул ителерга тиеш.

2.9.5. Гражданнар цыенында катнашкан hap кеше, гражданнар цыенын YгкарY

вакытына5кеннандасоЦгакалмыЙча'ЦирлекБашкармакомитетындагражданнар
)(ыенына чыгарыла торган материаллар белэн танышырга, шулай ук аларныц

кyчермалэрен алырга хокуклы.
2.10.Гра>r4даннар цыены ryрындагы Нигезламэ нигезендэ, грах(даннар цыенын

yгкэрy датасы соцгырак вакытка кyчерелергэ момкин, Гражданнар цыенын уздыру

датасын кyчерy турында карар цыен yгкарергэ билгелэнган кенге кадар 10 коннэн де

соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.



3. Гражданнар цыенын yтKapy тэртибе.

3.1. )(ыенга килган гращданнар х4ирлек башлыгы тарафыннан торак пунктта
яшаyчелар исемлегенэ кертелган heM сайлау хокукына ия булган затларны Tepкay
ечен билгелангэн зат тарафыннан башкарыла. Исемлекrэ гражданныц фамилиясе,
исеме, атасыныц исеме, туган елы, яшаY урыны адресы, паспорт сериясе haM номеры
кYрсэтела.

3.2. Щыенда цыенда катнашырга телак белдерган башка гражданнар,

цыеннарда фикер алышына торган масьалаларне хэл иry аларныц эшчэнлеге белэн
байле булса, предприятие, учре)qдение, оешма цитакчелере, матбугат hэм бацlка
массакyлам магьлyмат чаралары вэкилларе халиткеч тавыrч биру хокукыннан башка

рохсат ителэ.
3.3. Сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшаyчелар исемлегенда

тогалсезлек ачыкланган очракта, торак пунктта яtлаyче кеше алеге цирлек башлыгы
цыенында катнашырга момкин.

3.4. Язмаларныц (яки алар юlФыгы) тегал булмавын граждан шахесен раслаучы
документ (Россия Федерациясе гражданины паспорты, харби билет, чит ил грах(даны
паспорты, Россия Федерациясенда яшаyге рехсат h. б.) расларга була.

3,5. Гра>tlданнар цыены сайлау хокукына ия торак пункт халкыныц яртысыннан
артыгы катнашында хокуклы. Кворум булмаган очракта гражданнар жыеннарыныц яца

датасын билгелау авыл ){ирлеге башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта
гращqаннар жыены гражданнар цыенын ркару билгеланган кеннан соц ун коннан дэ
иртарак yгкарелергэ тиеuJ ryгел.

З.6. Гражданнар щыены этаплап уздырылган очракта, гражданнар цыены
цыенныц аерым зтапларында грах(даннарныц телэса кайсы килган очракта да
хокумы, аннан соц барлык уздырылган этаплар йомгаклары буенча тавышларны
санап, ягьни мондый цыен бердэм булып кала.

3.7. Грах<,qаннар цыенында тавыш биру ачык яисэ яшерен булырга мемкин.
Тавыш биру формасы ryрындагы карар гражданнар х(ыены тарафыннан кабул итела.

3,8. Яшерен тавыш бируне уздырганда гражданнар цыенында катнашу очен
теркэлган гражданга тавыtл биру ечен бюллетень бирелэ (7 нче кучlымта).

3.9. Гра>r<даннар цыенында цирлек бацlлыгы яки ачык тавыtч биру юлы белан
теркэлган грах(qаннар саныннан гади кyпчелек тавыш белен сайланган баtлка зат

раислек итэ ала. Раислек иryче кандидаryраларын гражданнар х{ыенында
катнашучылар текьдим итарга хокуклы.

3,,10. Гра>цданнар цыены секретарен hэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап
комиссиясе агьзалары саны еч кешедан ким була алмый. Хисап комиссиясена

раислек итyче керэ алмый.
хисап комиссиясе:

't) торак пунктта яtлау{елар цыенына килyче грах(даннарны теркаyнец дореслеген,
кирак булганда, аларныц гражданнар цыены эшенде катнашу хокукын тикшера;
2) грахlданнар )(ыеныныц кворумын билгели (гра>t<,даннар х{ыены этапларын
угкарудан тыш));
З) тавыш биру масьалалэре буенча ацлатмалар бирэ;
4) тавыtllларны саный hэм тавыtч бируга йомгак ясый (граlкданнар цыены этапларын
ркарудэн тыш);
5) тавыш биру йомгаклары ryрында беркетма тези (грацданнар цыены йомгаклары
буенча);



6) рэислек иryчеrэ тавыш биру нэтижэларе белэн материаллар (беркетма, цыенда
катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра.

3.,1 1. Гражданнар хыены кен тертибена остэма мэсьэлэлар раислек итYче,

цирлек бач.tлыгы, гращданнар жыенында катнашу хокукына ия грах(даннар
тарафыннан кертелэ ала, Кон тартибенэ мацбyри тартипт9 чакырылыlu
инициаторлары тарафыннан кертелган сораулар кертела. Олеге масьэлэлар беренче
чиратта карала. Халык цыены кен тэртибенэ естэмэ масьалэлэрне KepTy турындагы
карар, эгэр анын очен цыенда катнашучы гращqаннарныц яртысыннан да ким
булмаган елечJе тавыtlJ бирсэ, кабул ителган дип санала.

3.'12. Гра>rqцаннар цыены вакытында шулай ук муниципаль берамлек башлыгы
яиса ачык тавыч.l биру юлы белан сайланган башка зат, гражданнар х(ыенында
теркалган катнаtлучылар саныннан гади кyпчелек тавыш белен, рэислек ита ала.
Рэислек итyче кандидаryраларын жыенда катнаtлучылар тэкьдим итарго хокуклы.
3,13. Грах(qаннарныц этаплап )(ыенында тавыш биру ачык яиса ябык (яшерен)

булырга мемкин.Тавыш биру формасы ryрында карар гражданнар цыены этабында
кабул ителэ.

3.'14. Гражданнар цыенын уздыру этапларыныц hэркайсында отаплап )i{ыен

уздырганда хисап комиссиясе арасыннан гражданнарныц ачык тавыш биру
нэтицаларе буенча Хисап комиссиясенец бер агьзасы сайлана, алар кворумны haM

йомгаклау тавыtлларын санаганда комиссия составында эtллаячэк.
3.15. Жыенда раислек иryче грах(даннар цыенын ача. Гра>цданнар )t(ыенында

рэислек итyче грах(даннарныц цыенын yrкарyне оештыра, кон тартибенэ ryры
китереп цыенны алып бара, хисап комиссиясе эшен координацияли, тикшерела
торган масьалалар буенча чыгыш ясау ечен сyз бира, тавыш бирyнец билгеланган
тартибен таэмин ита.

3.'16. Грах4даннар ){ыенында фркатип тарафыннан беркетма алып барыла.
Беркетмэдэ гражданнар цыенын угкорy датасы hэм урыны, торак пунктында яшаyче
грацданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, катнашучылар
саны, кен тартибе, чыгышларныц кыскача эчталеге, каралган масьэлэлар буенча
тавыш биргэн гражданнар саны кyрсэтела (8 нче куч.lымта),

3.,1 7. Халык цыенын этаплап уздырганда гражданнар )t{ыеныныц hэр этабында
беркетмэлар (9,'10 нчы кушымталар) алып барыла, алар алга таба грацданнар
Х{ыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча цыенныц бер йомгаклау
беркетмасена (,1 1 нче кушымта), шулай ук хисап комиссиясе беркетмэлэрена ('|2,'t3

нче кушымталар) тутырыла, алар шулай ук грах(даннар Щыеныныц hэр этабында
тавыtлларны санау натицаларе буенча Хисап комиссиясенец бер йомгамау
беркетмесена (14 нче номерлы беркетма) тrrырыла.

3.18. Гра>r(qаннар Щыеныныц йомгаклау беркетмэсенда гражданнар цыены
этапларыныц датасы, урыны haM вакыты, кен тартибе, гражданнар цыены
этапларында катнашкан гражданнарныц гомуми саны ryрында белеч.lмалар,
гражданнар цыены этаплары нэтицаларе буенча тавыш бирунец йомгаклау
нати){алэре бар. Йомrаклау беркетмэсе жирлек башлыгы кул lryя торган грах(даннар

цыены карарын расмилаштерy очен нигез булып тора,
3.19. Беркетмэ цыенда раислек иryче зат haM >цыен саркатибе тарафыннан

имзалана haM цирлек бач.lлыrына тапшырыла. Беркетмагэ цыенныц теркалган
катнашучылары исемлеге теркала.

3.20. Грахtданнар Щыеныны1-1 уздырылган этаплары йомгамары буенча Хисап
комиссиясенеri йомгаклау беркетмэсенда гра>tцаннар цыены этапларын yrкэрy

датасы, урыны haM вакыты, кен тартибе, rrкэрелг9н этаплар саны, халык



щыеннарыныц yгкарелген этаплары буенча хисап комиссиясе беркетмаларе саны,
цыенны уздыру ечен билгелэнган территориядэ яшаyче гражqаннарныц гомуми саны,
цыен эшенда катнашкан гражданнарныц гомуми саны, цыен эшенда катнашкан
гращданнарныц гомуми саны, алар ечен бирелгэн тавышларныц гомуми саны, аца
карlлы тавыtлларныц rомуми саны кyрсэтела.

3.21. Йомгамау беркетмэсенэ хисап комиссиясе рэисе haM хисап комиссиясе
агьзалары кул куя hэм муниципаль берамлек башлыгына тапшырыла.

4, Грах<даннар цыены карарлары.

4.1. Гражданнар )lФlены карары, эгар аныц очен сайлау хокукына ия булган
грах(даннарныв яртысыннан артыгы тавычl бирса, кабул ителген дип санала.

4.2. ){ыенда кабул ителган карарлар муниципаль хокукый акглар булып торалар,
цирлек башлыгы тарафыннан имзаланалар hэм Татарстан Республикасы муниципаль
норматив хокукый актлары регистрына кертелерга тиеш.

4.3. )t{ирле yзидара органнары haM цирле yзидарэнец вазыйфаи затлары цирлек
уставында билгелангэн yзара вэкалатлар булешу нигезенда гражданнар цыенында
кабул ителгэн карарларныц yrэлешен таэмин итэлэр

4.4. ){ыенда кабул ителган карар цыеннарда башка карар кабул иry юлы белен
юкка чыгарылырга яки yзгэртелерге яки суд тэртибенде rамалдэ ryгел дип танылырга
мемкин.

4,5, Гражданнар х(ыенында кабул ителгэн карарлар ресми басылып чыгарга
(халыкка хабэр ителерга) тиешl heM муниципаль хокукый актларга куелган талаплар
нигезендэ расмилаштерелэ.

4.6. Огар торак пунктта яшэyчелэрнец ryрыдан-ryры белдеру юлы белан кабул
ителган карарны гамелга ашыру очен остамэ равештэ муниципаль хокукый аrгны
кабул иry (чыгару) талап ителсэ, цирле yзидарэ органы яиса цирле yзидаранец
вазыйфаи заты, гращqаннар цыенында кабул ителган карар yз кочене керган кеннан
15 кен эчендэ тиецле муниципаль хокукый актны озерлау haM (яиса) кабул иту
вакытын билгеларга тиеш. Курсателган срок еч айдан да артмаска тиеш.

4.7. )t{ыенда кабул ителган карарлар торак пункт территориясендэ мэцбури
rгалерга тиеш haM нинди да булса даулэт хакимияте органнары, аларныц вазыйфаи
затлары яки цирле yзидарэ органнары тарафыннан раслануга мохтац ryгел.

4.8. )(ыенда кабул ителган карарны yrэмаFlелар закон нигезендэ
жаваплылыкка тартыла.



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шэhар цирлеге составына керYче торак
пунктларда гражданнар цыенын rгкарyге езерлек
тортибе ryрындагы нигезлемега
1 нче кушымта

ЯЗЫЛУ КОГАЗЕ

Без, ryбандэ кул куючылар,

раЙоны

тYбандоге

Саба муниципаль
(цыен rTK9py вахыты)

авыл цирлегенец авылында
(торак пункг исеме)

{арау очен

rракданнар цыены rrк9ру

инициативасын ryплыйбыз

Култамганы раслыйм

кене,
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган

Имза
кую

датасы
И мзапаспорт

сериясе,
номеры

Туган
датасы

Яшэу урыны
адресы

Фамилиясе
исеме,
атасыныц
исеме fII

пIfIrI

Имза цыlочы затныц яlll9Y урыны, паспорт серияс€ h9м номеры

(имза, датасы)

сорауларны

Ns
Ns
п/п

t]



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шаhер цирлеге составына керyче торак
пункгларда гражданнар r{ыенын rгкэрyге 9зерлек
тартибе ryрындагы нигезлемага
2 нче кушымта

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Совет _ поселения

муниципального района (городского
округа)

индекс с. ул. дом телефон

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
_ мунициль районы _авыл
жирлеге (шэhэр округы) Советы

индекс _авылы (Шэhэр)_ ур, 4 Йорт
телефон

огрн_ ,

инн/ кпп
окпо о}ато_,

октмо

20** г.

Саба муниципал
авылында

куллену месьэлосе

районы,
гращqаннарныц

районы,
гращданнарныц

Ns

ь районы, Iлеhер цирлегенбц
гражданнарныц Yзара салым акчаларын керry hэм
буенча гра)l<даннар ць]енын билrелеу ryрында

<Россия Федерациясендэ жирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары

,ур"i"д"" iОО3'елныц б оЁябрендэге .131-Фз номерлы Федераль закон 25.1, 56

".brr"nap",, 
<Татарстан Республикасында цирле Yзидарэ ryрындаD Татарстан

РеспублЙкасы Законыныц 35 статьясы, авыл цирлеге Уставы

нигезенда, авыл ),t(ирлеге Советы
Карар итте:

,t. Саба муниципаль
авылында

муниципаль
авылында

куллану масьэлэсе буенча граlкданнар цыенын
(датасы)

авыл цирлегенец
акчаларын керту haM

_билгелэргэ.

узара салым

узара салым

2. Саба

куллану месьалэсе буенча грахlданнар lкыенын
(датасы)

авыл цирлегенец
акчаларын керту haM

_билгелоргэ.

З. Гражданнар цыенында чыгарыл
"Сез 20 елда

_ сум кyламендэ yзара салым керry белэн килешасезме, узара салымнан азат

ителган грах(даннардан тыш (yзара салымнан азат итела торган гражданнар

категориялэрен курсетерга) haM тубэнда кyрсателган эшлэрне башкару буенча цирле
эhамиятка ия масьалаларне хал иryгэ тотылуына ризамы:

"ойЕ (юк)
4. олеге карарны магьлyмат стендларында heM ресми сайтта урнаштыру юлы

белэн халыкка кабул ителган коннан соц _кен эченда циткерерга,
5. олеге карар басылып чыккан коненнен yз кочена кере,

авыл

а торган масьалане расларга:
торак пунктында теркалгэн, hep балигь гражданга

цирлеге Советы раисе (фамилиясе, инициаллары)

кАрАр



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
совет поселения

муниципального района (rородского
окруrа)

индекс с. ул. дом телефон

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шаhэр цирлеге составына керYче торак
пункгларда гражданнар цыенын yrкерyгэ эзерлек
тартибе ryрындагы нигезпемаге
3 нче кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
_ муниципаль районы _авыл

цирлеге (Шэhэр окруrы) Советы
индекс _авылы _ ур. 4 йорт

телефон

кАрАр
20** г.

Саба муниципаль районы, _чlеhэр цирлегенец

-авЬ1лЬlндаrpa{даннаpньlЦYзapаcальlмакчалаpьIнкepтуhэм

куллану масьэл9со буенча гражданнар цыенын билrелеу ryрында

<Россия Федерациясенда цирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында) 2003 елныц б оrгябрендаге 131-Ф3 номерлы Федераль закон 25.1,56
статьялары, кТатарстан Республикасында цирле yзидара ryрында) Татарстан
Республикасы Законыныц 35 статьясы, авыл цирлеге Уставы
нигезендэ, авыл цирлеге башлыгы

Карар итте:.1.CaбамyниципалЬpaЙoнЬl'авЬlл)(иpлeгeнeЦ-авЬlлЬlнда
гражданнарныц узара салым акчаларын керry haM куллану масьаласе буенча
гра)(даннар цыенын _билгелэрга.

(датасы)
2.Гражданнар цыенында чыгарыла торган мэсьэлане расларга:

"Сез 20_ елда торак пунктында теркалган, hэр балигь гражданга _
сум кyламендэ yзара салым керry белэн килешэсезме, узара с€lлымнан азат ителган
гражданнардан тыш (узара салымнан азат ителэ торган грах(qаннар категорияларен
кYрсатерга) haM ryбанда кYрсэтелгэн эшлэрне баrлкару буенча цирле аhамияткэ ия

масьалаларне хэл иryга тотылуына ризамы:

"ойЕ (юкD
3. Олеге карарны магьлyмат стендларында haM рэсми сайтга урнаштыру юлы

белан халыкка кабул ителган коннэн соц _кен эчендэ циткерергэ.
4. Олеге карар басылып чыккан коненнан yз кеченэ керэ.

авыл

N9

цирлеге башлыгы
(фамилиясэ, инициаллары)



Саба муниципаль района чrэhар цирлегенец

Татарстан Республикасы Саба муниципаль райовы
Саба шаhер цирлеге составына керYче торак
пунктларда гражданнар цыенын уrкэрyrа эзерлек
тартибе ryрындагы нигезлэмого
4 нче кушымта

}(ыен раисе

){ыен саркатибе
(имза)

(имза)

N9N9
п/п

Фам илиясе
исеме,
атасыныц исеме

Туган елы
(18 яшь

ryл ганнарга
туга н

датасы)

Яttlау урыны
адресы

Имза

(Фамилиясе, инициаллары)

(Фамилиясе, инициаллары)

паспорт
сериясе,
номеры

н



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шэhэр цирлеге составына керYче торак
пунктларда грах(даннар х{ыенын yrкэрyга азерлек
тэртибе ryрындагы нигезламагэ
5 нче кушымта

Щирлек бланкы

кАрАр
2019 ел Ns

берэмлеге) гращданнар цыенын билгелау ryрында_>) грацданнарныц
yзара салым акчаларын кертy haм алардан файдалану масьалэсе буенча

<Татарстан Республикасында цирле yзидара турында> 06.10.2003 елгы Nc
131-ФЗ Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, 28,07.2004 ел, Np 45-ЗРТ Татарстан
Республикасы 3аконыныц 35 статьясы, цирлек (шоhар округы) Уставына,
муниципаль район (шаhэр округы) Советы (шаhэр округы),
Карар итте:

'1 . Халык цыеныныц беренче этабы - _ _ _ _торак пунктында ((шеhер "

муниципаль берамлеге) yзара салым керry масьалэсе буенча_>).
_Сагать 00 минутка билгеларгэ.
2. Халык цыеныныц икенче этабы _торак пунктында (<шаhер "

муниципаль берамлеге) Yзара салым керry масьалэсе буенча_>).
_Сэгать 00 минутка билгеларгэ.
зJорак пунктта яшаyчеларнен исемлеген (территориаль, вакытлыча яки башка
билге буенча) сайлау тартибе гражданнар цыенын билгелэу турында муниципаль
актта кyрсателэ.
4. Гра>rqданнар ),кыенына чыгарыла торган масьалэне расларга:
Сез яшау урыны буенча Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц
олы Кибаче авыл цирлеге территориясенда теркэлгэн hap балигь булган

яшаYчедан 20_ елда 

- 

сум кYламендэ Yзара салым керту haM аны ryбондаге
эшлэрне башкаруга юналry белан ризамы:

к РИ3А> "кАРшы"
5. олеге карарны мэгьлYмат стендларына урнаштыру юлы белан hэм цирлекнец

расми сайтында кабул ителган кеннан соц _ _ _ _ кен

эченда игьлан иторгэ.
6. олеге карар ул басылып чыккан коненнан yз кочена керэ.

){ирлек раисе



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шеhар цирлеге составына керyче торак
пунктларда гражданнар цыенын rrкарyгэ 9зерлек
тертибе ryрындагы нигезлэмега
6 нчы кушымта

Муниципаль беремлек башлыгы карары
2019 ел Np

берамлеге) гражданнар цыенын билгелау ryрында_>) грацданнарныц
yзара салым акчаларын керry hэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча

<Татарстан Республикасында цирле yзидарэ ryрында) 06.10.2003 елгы Ne

1Зl-ФЗ Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, 28.07.2004 ел, Nc 45-3РТ Татарстан
Республикасы 3аконыныц 35 статьясы, цирлек (шаhэр округы) Уставына,
муниципаль район (шэhар округы) Советы (шаhар округы),
Карар итте:
1. Халык цыеныныц беренче этабы -

муниципаль берэмлеге) узара салым керry мэсьаласе буенча_))
_Сагать 00 минутка билгеларга.
2. Халык цыеныныц икенче этабы - торак пунктында ((шаhар "

муниципаль берамлеге) Yзара салым керry масьаласе буенча_>).
_Сэгать 00 минутка билгеларгэ.
з. Торак пунктта яшэyчеларнец исемлеген (территориаль, вакытлыча яки башка
билге буенча) сайлау тартибе гражданнар цыенын билгелау ryрында муниципаль
а ктта кyрсатела.
4. Грахlданнар цыенына чыгарыла торган масьэлане расларга:
Сез яшэу урыны буенча Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц
олы Кибэче авыл цирлеге территориясенда теркалгэн hap балигь булгаН

яшоYчедэн 20_ елда _ сум кYламенда Yзара салым керry haM аны ryбэндэге
эtlJлэрне бачtкаруга юналпffi;,Р,frЁilrТ,

5. олеге карарны мегьлYмат стенмарына урнаштыру юлы белан haM цирлекнец
рэсми сайтында кабул ителгэн коннэн соц
эчендэ игьлан итэрга.
6. Олеге карар ул басылып чыккан кененнан yз кеченэ кера

к€н

ФиоМуниципаль берамлек башлыгы



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шаhар цирлеге составына керYче торак
пункгларда гражданнар цыенын \лкэрyга азерлек
тартибе ryрындагы нигезлемеге
7 нче кушымта

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы <Байлар Сабасы шэhэр
тибындагы бистасе" муниципаль берамлеге территориясенда yзара салым керry

hэ м кулла ну,rJЁiilъ}r.iг." н та в ы tч би ру

Яшерен тавыш бируга сорауныц эчталеге

<ойе>

кЮкr>

кТоткарландым >



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шеhер цирлеге составына керYче торак
пунктларда гражданнар цыенын rrкgрyг9 взерлек
тэртибе ryрындагы нигезламогэ
8 нче кушымта

грýкдАннАр )t{ыЕны БЕркЕтмосЕ

(( ) 20 ел Ns

(торак пункг исеме)
Катнашалар

кеше
({торак пункпа яцоYче грацqаннарныц rомуми саны, сайлау хокукына яя Фажданнар саны, хатва tч)^{Елар саны)

){ыенда раислек итYче

)t{ыен

(Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
сэркатибе

(Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

КОН ТОРТИБЕ:
1

2

Беренче масьэла буенча ты}иадьlлар:

(Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки текстына кушымта итеп бирела)

1.Чыгыlл ясадылар:

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме
(чыгыtлныц кыскача язмасы яки текстына кушымта итеп

Карар кабул иттелар: (карарныц эчталеге)

Карар
кабул

)
бирела)

ителган (кабул ителмэгэн)



Икенче масьале буенча тыtиадылар:

(Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгыtчныц кыскача язмасы яки текстына куцJымта итеп бирела)

2.Чыгыlл ясадылар:

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки текстына куttJымта итеп бирела)

Карар кабул иттелер: (карарныц эчтэлеге)

Карар
кабул ителган (кабул ителмагэн)

){ыен реисе

инициаллары)
){ыен саркатибе

инициаллары)

(имза) (Фам илиясе,

(Фам илиясе,(имза)



( ))

катнашты keuJe

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шаhар цирлеге составына керYче торак
пункrларда грая(даннар жыенын yгкарyгв азерлек
тэртибе ryрындагы нигезлемаге
9 нчы кушымта

Гражданнар цыенын этаплап rгкарган очракrа

20 ел 00 сэгать 00 минр Ns1

(торак пункгrа яшаyче гражданнарныц гомуми
гражданнар саны, катнашучылар саны)

Раислек итyче

саны, сайлау хокукына ия

халык цыенында
(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)

Халык цыены секретаре
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме

КОН ТОРТИБЕ.
1.

2.

)t{ыЕндА роислЕк итYчЕ сАЙлАнА:

2. Иванова Светлана Ивановна-ФАП модире

Тавыtл биру натицэлэре:

Каршы

ЖЫ ЕННЫЦ СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

РаислеК итYче: >цыеН секретарен сайларга кирэк, Нинди тэьдимнар булачак?

ФИО-вазыйфага секретарь итеп сайлау тэьдиме да бар

Тавыr.ш биру нэтицэларе:
ризА

_______Каршы
йй вн-н-ьТн хиЬдп комисс иясЕ сАйлАнА:

)



Раислек итyче: гражданнар цыены кворумын билгелэу, тавыltl биру масьалэлэре
буенча ацлатмалар биру, тавышларны санау hэм тавыч.r бируга йомгак ясау, тавычl
биру йомгаклары ryрында беркетма тезy ечен хисап комиссиясен сайларга кирак.

Хисап комиссиясе раисе итеп ФИО haM хисап комиссиясе егьзаларын сайлау
такьдиме бар:
3. Иванов Иван Иванович -

4. Петрова Полина Петр Кызы -
h. б.

Тавыtч биру нэтицэларе:
ризА
Каршы

Кен тартибендаге масьэла буенча тавыш биру тартибе билгелэна: (вариант
буларак тавычl биру формасы гращqаннар цыенын азерлаy haM уздыру тартибе
турындагы Нигезлэма белан билгелана)

Рэислек итyче: кон тэртибендаге масьала буенча тавыш биру формасын
билгеларгэ кирак. Тавыч.t биру ачык яиса ябык (яшерен) булырга момкин. Тавыш
бируне уздыру формасы турында такьдим яцгырады.

Каршы
КОН ТОРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче масьэле буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)
(чыгычlныц кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ))

Чыгыш ясадылар: 1

(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ))

h. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)

Карар: (карар эчтелеге)

(фамилиясе, исеме, этисен
(чыгышныц кыскача язмасы

ец исеме)
;,l;;;;д тексты (кучlымта итеп бирела))

Чыгыш ясадылар: '1 
,

(фамилиясе, исеме
(чыгышныц кыскача

, этисенец исе
язмасы яки чь

ме)
ii"* ,"*.r", (кушымта итеп бирелэ))

Тавыш биру натищэлере:
Риза

Тавыш биру натицалэре: "Ойе> -_,
"Каршы> __.
Икенче масьала буенча тыцладылар:



h. б. (чыгыrч ясаучы гращданнар саны буенча)...

Карар: (карар эчталеге)

Тавыш биру нэтищэларе: "Ойе> -_.
"Каршы> -_,

реислек иryче: йомгаклау карарыныц нэти)t(эсе гращqаннар Щыеныныц rгкерелган
этапларыныц тавышларын санау натицэлэре буенча цирлекнец_ Уставы
нигезенда расми рэвешта басылып чыгачак (халыкка циткерелэчок).

Гращqаннар щыенында рэислек итyче
(имза) (имза расrчифровка)

Халык цыены секретаре
(имза) (имза расчlифровка)



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шеhар цирлеге составына керYче торак
пунктларда гра)(даннар цыенын rrкарyгэ 9зерлек
тертибе ryрындагы нигезламага
10 нчы кушымта

Грахqqаннар цыенын этаплап yrкарган очракта

Халык цыеныныц икенче этабы протоколы (h. б.))

(торак пункr исеме)

( 20_ ел 00 сагать 00 минут Ne _2_
Катнач.tтылар кеше
(торак пункгга яшаyче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия
гражданнар саны, катнашучылар саны)

Раислек иryче
халык цыенында
(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)

Халык цыены секретаре
(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)

КоН ТоРТИБЕ::
,l 

.

2,

РОИСЛЕК ИТYЧЕ САЙЛАНА:

3. Иванова Светлана Ивановна-ФАП медире

Тавыш биру натицелоре:

Каршы

ЦЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

Рэислек иryче: жыен секретарен сайларга кирак, Нинди тэкьдимнар булачак?

Х{ыен секретаре итеп сайлау такьдиме да бар

ЖЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:

рэислек иryче: гражданнар цыены кворумын билгелаy, тавычl биру мэсьалэларе

Ь;;;;;;Й;r;алар Ойрч, ,Ъ"ii,п"р'.", ёiнау rraM тавыtч бируга йомгак ясау, тавыrч

биру йомгаклары турында бер*","Ь тезY очен хисап комиссиясен сайларга кирак,

Хисап комиссиясе рэисе итеп ФИО heM хисап комиссиясе агьзаларын сайлау

тэьдиме бар:

))



5, Иванов Иван Иванович
6. Петрова Полина Петр Кызы -
h. б.
Тавыtл биру натицоларе:

Карtлы

Кен тартибендаrе масьала буенча тавыш биру тэртибе билгеланэ: (вариант

булараК тавыш биру формасы грах(даннар щыенын азерлэy haм уздыру тэртибе
турындагы Нигезлама белэн билгелана)

Рэислек итYче: кон тартибендаге масьалэ буенча тавыш биру формасын
билгеларга кирак. Тавыш биру ачык яиса ябык (яшерен) булырга момкин. Тавыш
бируне уздыру формасы ryрында тэкьдим яцгырады.

Тавышt биру натицалэре

Каршы

Беренче масьала буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)
(чыгышtныц кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирела))

Икенче масьала буенча тыцадылар:

(фамилиясе, исеме, атисенец исеме
(чыгышныц кыскача язмасы яки докл}о,"*"r", (куtлымта итеп бирела))

Чыгыtл ясадылар: 1 .

(фамилиясе, исеме
(чыгышныц кыскача
h. б. (чыгыш ясаучь
Тавыш биру натица
"Юк> -

рэислек итyче: йомгаклау карарыныц натижасе расми рэвешта басылып чыгачак

(халыкка игьлан ителэчэк),

Гражданнар жыенында раислек итYче

, атисенец исеме)
язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирела))

l гражданнар саны буенча) ",
лэре: "Ойе> -_.

(имза) (имза расlли

Халык lцыены секретаре
(имза) (имза расшифровка)

фровка)

кеН ТоРтИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Чыгыlл ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ))

h. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)

Тавыtл биру нэтицэларе: "Ойе> -_.
"Юко -_.



Гражданнар ){ыеныныц беренче этабы
ФИО), 20-20-нче номерлы Гражданнарн
ФИО) haM башкалар буенча, сорау - (уз

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шэhар цирлеге составына керYче торак
пунктларда грая(даннар цыенын уrкарyгэ азерлек
твртибе турындаrы нигезламаге
11 нче кушымта

20-нче номерлы (раислек итуlе
ыц икенче этабы беркетмасе (раислек иттjе
е ук) буенча этаплап гражданнар цыеннары

ГРýКЦАН НАР ЩЫ ЕН Ы НЫ Ц УЗДЫ РЫЛ ГАН ЭТАПЛАРЫ НОТИ)t{ОЛОР Е БУЕНЧА
ЦЫЕННЫЦ ЙОМГАКЛАУ БЕРКЕТМОСЕ

(Татарстан Республикасы торак пункты, муниципаль районы исеме

20 ел 00 сэгать 00 минут N9 _( )

ркарелде.)

1. ЩыенныЦ YrкарелгэН этапларыныЦ тавыш биру формасы (ачык, яки ябык
(яrлерен) кyрсэтелеп саны)_
2. Гражданнар цыеннарыныц этаплап уздырыла торган беркетмалере саны _
3, fiыенны уздыру ечен билгеланген территорияда яшаr{е haM аларныц эшендэ
катнаtлырга хокукы булган гражданнарныц гомуми саны
4. Сайлау хокукына ия hэм гра)t(даннар ){ыены этапларында катнашкан

грах(даннарныц гомуми саны
Карар: (карар эчталеге)

Соркатип:
(имза) (имза расшифровка)

- Гра>tlцаннар Цыены отапларында кертелгэн мосьалэ ечен бирелган тавышларныц
гомуми саны _;
- КертелгаН масьалагЭ каршы бирелГон тавышларНыц гомуми саны) _

Карар: кабул ителде (себапларен кYрсатеп, кабул ителмэде)

Раислек итyче (цирлек баtшлыгы):
(имза) (имза расшифровка)



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шэhер цирлеге составына керyче торак
пунктларда гражданнар цыенын yrкарyгэ азерлек
тэртибе турындагы нигезлэмэгэ
12 нче кушымта

торак пунктта тавыш бирy натицаларе ryрында_, составына
Татарстанавыл цирлеге башлыгы_

Республикасы муниципаль районы
керYч

( ))

авыл исеме
авыл щирлеге

Республикасы муниципаль районы

Хисап комиссиясе егьзалары катнаша:

Гра>rqданнар ){ыеныныц беренче этабы кен тэртибе буенча
натищэлэре :

Татарстан

1,

2,
h.
J,
г

Фио
Фио
б.
ФИО;
ращданнар цыенында сайлау хокукына ия булган гращqаннар катнаша (-

иалв

тавыш бирy

)

ризА тавыш

кАршы тавыш

Хисап комиссиясе раисе
Хисап комиссиясе агьзалары:

Фио

Фио
Фио

ХИСАП КОМИССИЯСЕ БЕРКЕТМОСЕ
ХАЛЫК ){ЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ

(



ХИСАП КОМИССИЯСЕ БЕРКЕТМОСЕ
хАлык )t{ыЕныныц икЕнчЕ этАБы

торак пунктта тавышларны санау нэти)l{элэре турында
Татарстан

Республикасы муниципаль районы

2019 елныr{(( )

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шеhар цирлеге составына керYче торак
пунктларда гражданнар цыенын уrкарyrе эзерлек
тертибе ryрындагы нигезломегэ
13 нче кушымта

Татарстан
авыл исеме

авыл )t{ирлеге
Республикасы муниципаль районы

Хисап комиссиясе агьзалары катнаша:
,l 

. ФИо;
2. ФИо;
hб.
3, ФИО;

Граlqцаннар ){ыенында сайлау хокукына ия булган гражданнар катнаlша_(-лар)

Гракданнар ){ыеныныц икенче этабындагы кен тэртибе буенча тавыш биру
нэтицэларе :

ризА

((

))

тавыш
кАршы тавыш

Хисап комиссиясе раисе
Хисап комиссиясе егьзалары:

Фио
Фио
Фио



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Саба шеhар цирлеге составына керYче торак
пунктларда rражданнар цыенын rгкврyге взерлек
тертибе ryрындагы нигезлемего
14 нче кушымта

ХИСАП КОМИССИЯСЕ БЕРКЕТМЭСЕ
Тавыtл биру нетицэлэре ryрында
Халык цыеныныц беренче, иконче hэм (т. д.) этаплары

afra qoral
(торак пункт исеме)
татарстан Республикасы Саба муниципаль районы ''саба'' цаваплылыrы
чиклэнган цэмгыяте шоферы

20 ел( ))

(торак пунrг исеме)
Грацданнар Щыеныныц беренче, икенче (h. б.) этаплары нати){элэре

(территориянец исеме

муниципаль берамлегенец яисэ аныц елешенец)
грацданнар Щыеныныц этапларын yткэрy датасы heM вакыты20 ел
грахlданнар цыеннарында тавыш биргэнде тавышларны санау нэтицасенда

Хисап комиссиясе билгеладе:
1. Халык цыеныныц rгкэрелгэн этаплары с€lны

2. Грах<,даннар ){ыены этапларыныц угкэрелган хисап комиссиясе
беркетмаларенец такьдим ителган саны
3. )(ыенны уздыру "r", 

Оппr"п""гэн iеЪритор"яда яrлаyче haM цыен эцJенда
катнацырга хокуклы грацданнарныц гомуми саны_;
4. )(ыен эшенда катнашкан гражданнарнын гомуми саны _;
5. Гражданнар цыенына кертелгэн масьэла очен бирелгэн тавышларныц гомуми
СаНЫ _;
6. Гражданнар цыенына кертелган сорауларга каршы бирелган тавыlлларныц
гомуми саны _;

Хал иттелор:
1 . Масьалэ буенча тавыш биру натицэлэрен расларга
<Россия Федерациясенда цирле yзидара оештыруныц гомуми принциплары

ryрында)) гы ,131-Ф3 номерлы Федераль законныц 25 статьясындагы б елеше
нигезенда элеге масьала буенча цыенны хал кабул

Хисап комиссиясе агьзалары '1

(фамилиясе, инициаллары) (имзалары)
2

Беркетма тезелде (_) 20 ел

ителгэн дип санарга.

Хисап комиссИясе раисе 
Фа*илиясе J4"1,1trl4ал,ларЦ tимзаl


