
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

 КРУГЛОЕ ПОЛЕ  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

 БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕ 

КАРАР 

 

«19» июль 2018 г.                    Круглое Поле  авылы                         № 9/1 

 
«Депутатларның сайлаучылар белән очрашуларын 

 үткәрү өчен махсус билгеләнгән урыннар  

һәм урыннар исемлеге һәм биналарны бирү тәртибе турында» 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, 

өлешендә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр 

кертү турында «2017 елның 7 июнендәге 107-ФЗ номерлы Федераль 

законнар нигезендә Татарстан Республикасы Тукай муниципаль 

районы  Круглое Поле  авыл җирлеге Уставы нигезендә 

КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы   Тукай муниципаль районы Круглое 

Поле   авыл җирлеге депутатлары (алга таба - депутатлар) 

сайлаучылар белән очрашу үткәрү өчен махсус билгеләнгән урыннар 

исемлеген(1 нче кушымта) расларга. 

2. Депутатларның сайлаучылар белән очрашулары үткәрү өчен бирелә 

торган урыннар исемлеген(2 нче кушымта) расларга. 

3. Депутатларга  сайлаучылар белән очрашу үткәрү өчен бина бирү 

тәртибен Расларга (3 нче кушымта).   

4.Бу карарны КРуглое Поле  авыл җирлегенең мәгълүмати 

стендларында халыкка игълан итәргә. 

5.Әлеге карарны Тукай муниципаль районының рәсми сайтында һәм 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштыру 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту артыннан калдырам 

 

 

 

Башкарма комитеты җитәкчесе                Э.Р. Низамиева 
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Тукай муниципаль районы  

Круглое ПОле авыл 

җирлеге  

Башкарма комитетының 

2018 елны 

20 июлендәге 9/1 номерлы 

карарына 

 1 нче кушымта 

 

 

 

Тукай муниципаль районы Круглое Поле  авыл җирлеге Советы 

депутатлары сайлаучылар белән очрашу үткәрү өчен махсус 

билгеләнгән урыннар исемлеге 

 
1. Тукай муниципаль районы Круглое Поле  авыл җирлеге Советы 

депутатларының сайлаучылар белән очрашуларын үткәрү өчен 

бүлмәләрне һәм махсус билгеләнгән урыннарны билгеләргә: 

1.1 Круглое Поле   авыл җирлеге Татарстан Республикасы, Тукай 

районы,Круглое Поле  Вокзал   урамы, 116А йорт адресы буенча 

урнашкан. 

1.2. Татарстан Республикасы, Тукай районы, Круглое Поле  

авылы,Вокзал  урамы, 216А йорт адресы буенча урнашкан .  
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Тукай муниципаль районы  

Круглое Поле авыл 

җирлеге  

Башкарма комитетының 

2018 елның 

20 июлендәге 9/1 номерлы 

карарына 

 3 нче кушымта 

 

 

 

 

Депутатларнын  сайлаучы белән очрашу үткәрү өчен биналар 

бирү Тәртибе 

 

1. Тукай муниципаль районы Круглое Поле  депутатлары 

сайлаучылар  белән очрашуларын үткәрү өчен, 2003 елның 6 

октябрендәге Федераль закон нигезендә “җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында”гы 131-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендэ  биналар   бирү тәртибе  процедурасын билгели  

2. Депутатларның сайлаучылар белән гавами чара формасында 

очрашулары Россия Федерациясе законнары нигезендә үткәрелә  

җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм 

пикетлар. 

3. Депутатлар очрашуларын үткәрү өчен биналар бирелә, аларның 

исемлеге карарның 2 пункты нигезендә раслана  

4. Биналар депутатларга бушлай бирелә. 

5. Очрашу уздыру көненә кадәр биш эш көненнән дә соңга 

калмыйча депутат сайлаучыларнын  (алга таба - чара) оешма 

җитәкчесенә аны үткәрү турында язмача гариза җибәрә (алга таба - 

гариза),  аның карамагында бина (алга таба-оешма) бирелэ. 

Гаризада чараның башлану һәм тәмамлану вакыты күрсәтелә чарада 

катнашучылар саны, фамилиясе, исеме, атасының исеме, элемтә өчен 

чара үткәрү өчен җаваплы зат телефоны, шулай ук ысулы депутатка 

бина бирү турында хәбәр итү факсимиль элемтә аша җибәрелгән 

телеграмма,  яки электрон почта аша, электрон документлар әйләнеше 

аша). 

Гариза оешма җитәкчесенә теләсә нинди үтемле ысул белән (юрама, 

почта җибәрү, телеграмма, факсимиль элемтә, электрон почта, 

электрон почта аша) җибәрелә документлар әйләнеше). 

 

6. Бина түбәндәге шартларны үтәгәндә бирелә: чараның башлану 

вакыты сәгать 7.00 сәгатькә кадәр планлаштырылмый. 

чараның тәмамлануы 22.00 сәгатьтән дә соңга калмыйча 

планлаштырылган җирле вакыт буенча  ; 
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  чарада катнашучыларның планлаштырылган саны биналарның алдан 

тутырылу нормаларыннан артмый: 

1) җиһазландырылган бүлмәнең иң чик тулылыгы чараның үткәрелү 

урынында стационар тамашачы урыннары юк стационар тамашачы 

урыннары саны да күбрәк; 

2) җиһазландырылган булмаган бүлмәнең иң чик тулылыгы чараның 

үткәрелү урынында стационар тамашачы урыннары юк 1 кв. метрга 

яки техникага туры китереп бер кешедән артык кеше бина паспорты 

(Корылмалар). 

7. Гариза билгеләнгән тәртиптә теркәлә керүче корреспонденцияне 

оешмада, аның көнендә теркәү алу. 

8. Аның кергән көнендә теркәлгән гариза тапшырыла оешма 

җитәкчесе, яисә аның вазыйфаларын башкаручы затка (алга таба - 

оешма җитәкчесе). 

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. 

Оешмага 14 сәгатьтән соң кергән гариза эш көне тәмамланганчы да 

соңга калмыйча карала. киләсе гариза керү көне. 

9. Оешма җитәкчесе әлеге Тәртипнең 8 пунктында каралган вакытта 

депутатка эшкә сәләтле итеп, башка вакытта чаралар үткәрү турында 

мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән, түбәндәге очракларда сәбәпләрен, конкрет 

даталарны һәм вакытын күрсәтеп, җибәрә: 

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 гаризада күрсәтелгән чараларны үткәрү шартлары әлеге 

Тәртипнең 6 пунктында каралган шартларга туры килми икән, оешма 

җитәкчесе әлеге Тәртипнең 8 пунктында каралган срокта күрсәтелгән 

шартларны үтәп чаралар үткәрү турында депутатка тәкъдим юллый. 

  

гаризада күрсәтелгән вакыт, ә әлеге пунктның икенче, өченче, 

дүртенче абзацларында каралган очракларда, конкрет даталар һәм 

вакыты күрсәтелгән башка вакытта. 

Депутатка оешма җитәкчесе тәкъдим иткән чараны үткәрү вакыты 

әлеге пунктта каралган хәлләрне бетергәннән (туктатылганнан) соң 1 
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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 учреждение 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 (ризасызлыгы) турында хәбәр итә. 
 

___________________________________________ 
 


