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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                    КАРАР 

№  9       2018 елның 18 апреле 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге территориясендә сайлаучылар белән очрашулар үткәрү өчен 

бирелә торган урыннар һәм махсус билгеләнгән урыннар исемлеген билгеләү 

турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасы депутаты статусы һәм аның 

статусы турында» 1994 елның 8 маендагы 3-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) һәм 

башкарма органнарын оештыруның гомуми принциплары турында» 1999 елның 6 

октябрендәге 184-ФЗ номерлы федераль закон, «җыелышлар, митинглар, 

демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турында» 2004 елның 19 

июнендәге 54-ФЗ номерлы федераль закон, Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, 

Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге башкарма комитеты 

 

Карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 

Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә сайлаучылар белән 

очрашулар үткәрү өчен биналар бирү тәртибен раслау турында (1 нче кушымта).  

2. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 

Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә сайлаучылар белән 

очрашулар үткәрү өчен бирелә торган урыннар һәм махсус билгеләнгән урыннар 

исемлеген раслау турында (2 нче кушымта). 

3. Әлеге закон рәсми басылып чыккан (халыкка игълан ителгән) мизгелдән үз 

көченә керә.  

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 



 

              Җитәкче     А. Б. Бахметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 нче кушымта 

Башкарма комитет карарына  

Иске Күклек 

авыл җирлеге башлыгы 

 2018 елның 18 апреле № 9 
 

1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 

Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске 

Күклек авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә сайлаучылар белән 

очрашулар үткәрү өчен биналар бирү тәртибен раслау турында (1 нче кушымта). 
 

1. Әлеге Тәртип Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасы, 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Алабуга муниципаль районы Советы 

депутатлары, Иске Күклек авыл җирлеге Советы (алга таба - депутатлар) 

сайлаучылар белән «Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Федерация Советы 

әгъзасы статусы һәм Дәүләт Думасы депутаты статусы турында» 1994 елның 8 

маендагы 3-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 

хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) һәм башкарма органнарын оештыруның 

гомуми принциплары турында» 1999 елның 6 октябрендәге 184-ФЗ номерлы, 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында»2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон. 

2. Депутатларның сайлаучылар белән очрашулар җыелышлар, митинглар, 

демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә үткәрелә. 

3. Депутатлар очрашуларын үткәрү өчен әлеге карарның 2 пункты (алга таба - 

бүлмәләр) нигезендә расланган биналар бирелә. 

4. Биналар депутатларга бушлай бирелә. 

5. Депутат сайлаучылар белән очрашу (алга таба - чара) датасына биш эш 

көненнән дә соңга калмыйча аны үткәрү турында язма гариза (алга таба - гариза) 

оешма җитәкчесенә җибәрә, аның карамагында бина (алга таба – оешма җитәкчесе). 

Гаризада чараның башлану һәм тәмамлану датасы һәм вакыты күрсәтелә, анда 

катнашучылар саны, чараның үткәрелү өчен җаваплы затның фамилиясе, исеме, 

атасының исеме, элемтә өчен телефоны, шулай ук депутатка бинаны бирү турында 

мәгълүмат бирү ысулы (юрама, почта аша җибәрү, телеграмма, факсимиль элемтә 

аша, электрон почта аша, электрон документ әйләнеше аша). 

Гариза оешма җитәкчесенә теләсә нинди үтемле ысул белән (юрама, почта 

җибәрү, телеграмма, факсимиль элемтә, электрон почта, электрон документлар 

әйләнеше аша) җибәрелә. 

6. Бина түбәндәге шартларны үтәгәндә бирелә: 

чара 07.00 сәгатьтән дә иртәрәк башланмаган, аны җирле вакыт буенча 22.00 

сәгатьтән дә соңга калмыйча төгәлләү планлаштырыла; 

чарада катнашучыларның планлаштырылган саны биналарның алдан 

тутырылу нормаларыннан артмый: 
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1) стационар тамашачы урыннары белән җиһазландырылган бинаның иң чик 

тулылыгы, чараны үткәрү урынында стационар тамашачы урыннары саны да 

артмаган; 

2) стационар тамашачы урыннары белән җиһазландырылган бинаның иң чик 

тулылыгы, чараны үткәрү урынында - 1 кв.метрга бер кешедән дә артмаган яисә 

бинаның (корылмаларның) техник паспорты нигезендә. 

7. Гариза учреждениегә керүче корреспонденцияне теркәү өчен билгеләнгән 

тәртиптә, аны алган көнне теркәлә. 

8. Ул кергән көнне теркәлгән гариза оешма җитәкчесенә яки аның 

вазыйфаларын башкаручы затка (алга таба - оешма җитәкчесе) тапшырыла. 

Оешма җитәкчесе кергән көнне гаризаны карый, гаризада күрсәтелгән көнне 

һәм вакытта бина бирү турында акт (күрсәтмә, боерык) чыгара һәм чараны үткәрү 

өчен җаваплы зат билгели. Күрсәтелгән акт кул куйганнан соң бер эш көне эчендә 

депутатка һәм Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының бина урнашкан 

урын буенча территориаль органына җибәрелә. 

14 сәгатьтән соң учреждениегә кергән гариза гариза гариза гариза кергән 

көннән соң килә торган эш көне беткәнче дә соңга калмыйча карала. 

9. Оешма җитәкчесе әлеге Тәртипнең 8 пунктында каралган вакытта депутатка 

гаризада күрсәтелгән ысул белән, башка вакытта чаралар үткәрү турында тәкъдим 

җибәрә, аның сәбәпләре, конкрет даталар һәм вакыты күрсәтелгән: 

бина һәм корылмалар җимерелү куркынычы тудыручы бинаның 

канәгатьләнмәслек техник торышы яки чараны үткәрү өчен яраклы хәлгә китерү 

гаризада күрсәтелгән датага һәм вакытка мөмкин булмаса, чарада катнашучылар 

иминлегенә башка куркыныч тудырмый; 

әгәр бина чара үткәрү өчен гаризада күрсәтелгән датага һәм вакытка бирелгән 

булса, депутатка (депутатларга) ); 

әгәр бинада гариза алынганчы чыгарылган оешма җитәкчесенең акт (приказ, 

боерыгы) нигезендә башка чаралар үткәрү планлаштырылган. 

Әгәр әлеге Тәртипнең 6 пунктында каралган шартларга туры килмәсә, оешма 

җитәкчесе әлеге Тәртипнең 8 пунктында каралган срокларда депутатка күрсәтелгән 

шартларны үтәп чаралар уздыру турында гаризада күрсәтелгән ысул белән тәкъдим 

җибәрә, ә әлеге пунктның икенче, өченче, дүртенче абзацларында каралган 

очракларда, конкрет датаны һәм вакытын күрсәтеп, башка вакытта. 

Депутатка оешма җитәкчесе тәкъдим иткән чараны үткәрү вакыты әлеге 

пунктта каралган хәлләрне бетергәннән (туктатылганнан) соң 1 сәгатьтән дә соңга 

калмыйча булырга тиеш. Әлеге хәлләрне бетерү (туктату) Чараның оештыру 

җитәкчесе тәкъдим иткән вакыты әлеге пунктта каралган хәлләрне бетерү (туктату) 

көненнән соң килүче көн 07:00 сәгатьтән дә соңга калмыйча булырга тиеш. 

10. Депутат чараны үткәрү көненә кадәр ике көннән дә соңга калмыйча оешма 

җитәкчесенә әлеге Тәртипнең 9 пункты нигезендә тәкъдим ителгән датага һәм (яисә) 

вакытка әлеге Тәртипнең 5 пунктында каралган ысулларның берсе нигезендә 

чаралар үткәрү белән үзенең ризалыгы (риза булмавы) турында хәбәр итә. 

file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_309
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_309
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_309
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_308
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_306
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_308
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_3092
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_3092
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_3093
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_3094
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_309
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/9.%20Мурзиха.docx%23sub_305


 

1 нче кушымта 

Башкарма комитет карарына  

Иске Күклек 

авыл җирлеге башлыгы 

 2018 елның 18 апреле № 9 

 

 

Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасы, Татарстан Республикасы 

Дәүләт Советы, Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге Советы 

депутатлары очрашуларын үткәрү өчен билгеләнгән урыннар исемлеге һәм махсус 

билгеләнгән урыннар исемлеге 

 

 

N Урыннар һәм урыннар 

исемлеге 

Урнашу урыны адресы 

1 Иске Күклек авыл мәдәният 

йорты 

ТР, Алабуга районы, Иске Күклек авылы, 

Школьная ур., 36 

2 Мәдәният йорты янындагы 

Территория  

ТР, Алабуга районы, Иске Күклек авылы, 

Школьная ур., 36 
 
 

 

 


