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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан
Республикасы Баулы муниципаль районының Кырым Сарай авыл
җирлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар җыеннарын
әзерләү һәм үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында" 2006
ел, 7 нче июнь, 261 нче номерлы карары
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында»
2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы,
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Кырым-Сарай авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Баулы
муниципаль районының Кырым-Сарай авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ.:
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан
Республикасы Баулы муниципаль районының Кырым Сарай авыл җирлеге
составына керүче торак пунктларда гражданнар җыеннарын әзерләү һәм үткәрү
тәртибе турындагы нигезләмәне (кушымта) расларга.
2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының мәгълүмат
стендларында һәм рәсми сайтында бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карар рәсми халыкка игълан ителгән көннән үз көченә керә.

Башлык, Совет Рәисе
Кырым-Сарай авыл җирлеге башлыгы

Д.А. Шакирҗанов

Кушымта
Расланган
Совет карары белән
Татарстан Республикасы
Баулы муниципаль районы
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ЭШ Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Кырым
Сарай авыл җирлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар
җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турында
I. Гомуми нигезләмәләр
1 Статья. Халык җыены
1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль
районының Кырым Сарай авыл җирлегендә гражданнар җыены турында (алга
таба - нигезләмә) «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында»
2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы,
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Кырым-Сарай авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә эшләнде.
2. Нигезләмә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының
Кырым Сарай авыл җирлегендә (алга таба-җирлек) гражданнар җыенын
оештыру һәм үткәрү тәртибен билгели.
3. Гражданнар җыены (алга таба –Сход) – авыл җирлеге (муниципаль
район) чикләрен үзгәртү мәсьәләсе буенча торак пунктта халык тарафыннан
турыдан-туры гамәлгә ашыру рәвеше, аның составына күрсәтелгән торак пункт
керә, күрсәтелгән торак пункт территориясен башка җирлек (муниципаль
район) территориясенә кертә.
2 Статья. Гражданнар җыенында катнашу хокукы
1. Россия Федерациясе гражданнары җенесенә, расасына, милләтенә,
теленә, чыгышына, мөлкәткә һәм вазыйфаи хәленә, дингә мөнәсәбәтенә,
иҗтимагый берләшмәләргә нинди карашларга, карашларга бәйсез рәвештә
гражданнар җыенында катнашуга тигез хокуклы.
2. Җыенда 18 яшькә җиткән гражданнар катнаша ала.
3 Статья. Гражданнар җыены үткәрүнең гомуми принциплары
1. Авыл җирлеге торак пунктындагы составына күрсәтелгән торак пункт
керә торган авыл җирлеге чикләрен үзгәртү мәсьәләләрен хәл итү өчен әлеге
торак пункт территориясен башка җирлек территориясенә кертүне җәлеп итә

торган җыен җирлек башлыгы тарафыннан мөстәкыйль рәвештә яисә 10
кешедән дә ким булмаган халык төркеме инициативасы белән чакырыла.
2. Халык җыены авыл җирлеге халкының сайлау хокукына ия булган
яртысыннан артык катнашуда хокуклы.
3. Гражданнар җыенда турыдан-туры катнашалар. Һәр гражданинның бер
тавышы бар. Җыенда катнашу ирекле һәм ирекле. Беркем дә гражданнарның
җыеннарда катнашуына яки катнашмауларына, шулай ук аларның ирекле
ихтыяр белдерүләренә мәҗбүри йогынты ясарга хокуклы түгел.
4. Җыен карары булып санала кабул ителгән, әгәр аның өчен
проголосовало яртысыннан артык катнашучылар җыен.
5. Тавыш бирү ысулы (ачык яки яшерен) белән мөстәкыйль билгеләнә.
4 Статья. Гражданнар җыены вәкаләтләре
1. Гражданнар җыены вәкаләтләре федераль законнар, Татарстан
Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль
районының «Кырым-Сарай авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы
нигезендә билгеләнә.
5 Статья. Гражданнар җыенында хокуклылык
1. Җыен авыл җирлеге территориясендә даими яки нигездә яшәүче сайлау
хокукына ия җирлек халкының яртысыннан артыгы катнашында хокуклы.
2. Авыл җирлеге Уставында, әлеге Нигезләмә белән билгеләнгән
очракларда, әгәр анда җирлек территориясендә даими яки нигездә яшәүче авыл
җирлеге торак пункты халкының гомуми саныннан яртысыннан артыграгы
катнашса, халык җыены хокуклы санала.
Мәкалә 6. Суходны матди һәм оештыру ягыннан тәэмин итү җәмәгать
1. Җыенны әзерләү, чакыру һәм үткәрү җирлек башлыгы тарафыннан
башкарыла.
2. Җыенны үткәрү җирлек башлыгы тарафыннан тәэмин ителә.
3. Җыен әзерләү һәм үткәрү белән бәйле чыгымнар авыл җирлеге
бюджеты хисабына башкарыла.
II. Гражданнар җыены үткәрү һәм чакырылыш тәртибе
Мәкалә 7. Гражданнар җыены үткәрү инициативасы
1. Җыен үткәрү инициативасы 10 кешедән дә ким булмаган сайлау
хокукына ия авыл җирлеге башлыгы, авыл җирлеге халкы төркемендә булырга
мөмкин.
2. Авыл җирлеге торак пунктында яшәүчеләрнең инициативасы язылырга
тиешле битләр (1 нче кушымта) рәвешендә рәсмиләштерелергә тиеш:
1) җыенда чыгарыла торган мәсьәләләр;
2) җыенны үткәрү вакыты тәкъдим ителгән;

3) һәр гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган көне; китү
чакырылышы турындагы инициативаны хуплаучы паспорт яисә аның
документының сериясе һәм номеры, яшәү урыны адресы; аның имзасы һәм
имзалар кертү датасы.
3. Подписка кәгазьләре язылуны тормышка ашыручы зат тарафыннан,
паспортның датасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу датасы, номеры
һәм сериясен, яшәү урыны адреслары күрсәтелгән һәм җирлек башлыгына
җибәрелә.
8 Статья. Гражданнар җыенын үткәрү турында Карар кабул итү тәртибе
яки кире кагу инициативасы
1. Җыен үткәрү турындагы карарны җирлек башлыгы кабул итә.
Гражданнар җыены үткәрү датасы һәм аңа чыгарыла торган сораулар җирлек
башлыгының норматив хокукый акты белән билгеләнә.
2. Авыл җирлеге башлыгы булмаган очракта, җыен үткәрү турында карар
җирлек башлыгы тарафыннан вәкаләтле зат кабул итә.
3. Гражданнар инициативасы буенча җыен үткәрү турында карар әлеге
Нигезләмәнең II бүлегендәге 7 статьясы таләпләре нигезендә рәсмиләштерелгән
кул кую кәгазе кергән көннән алып 10 көн эчендә кабул ителергә тиеш.
4. Гражданнар инициативасын кире кагу турында карар авыл җирлеге
башлыгы яисә вәкаләтле зат очракларда кабул итә:
1) язылу кәгазьләрен тапшырмау;
2) әлеге Нигезләмәнең II бүлегендәге 7 статьясында күрсәтелгән таләпләрне кул
кую битләрен рәсмиләштерүгә үтәмәү;
3) Әгәр Җыенга чыгарыла торган мәсьәлә авылдан читтә урнашкан;
4) Әгәр Җыенга чыгарыла торган мәсьәлә Россия Федерациясе
Конституциясенә,
федераль
законнарга,
Татарстан
Республикасы
Конституциясенә һәм законнарына һәм авыл җирлеге Уставына каршы килә
икән.
9 Статья. Гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек
1. Җыенны үткәрүгә әзерлек барышында җирлек башлыгы билгели:
1) җыенның датасын, урынын һәм вакытын;
2) җыелышның көн тәртибе;
3) җыенда катнашу хокукына ия җирлек халкы Исемлеге.
2. Авыл җирлеге башлыгы халыкка җыен үткәрү вакыты һәм урыны, аны
карап тикшерүгә чыгарыла торган мәсьәләләр турында, мәгълүмат җиткерү
юлы белән, Җыенга кадәр өч көннән дә соңга калмыйча хәбәр итә.
3. Авыл җирлеге башлыгы шулай ук җыенга әзерлек белән бәйле барлык
оештыру һәм башка мәсьәләләрне дә хәл итә.
Мәкалә 10. Җәмгыять. " тапшыруы (2015 елның 21 мартындагы тапшыру)
1. Җыенның көн тәртибе җирлек башлыгы тарафыннан төзелә.

2. Әгәр аларны кертү өчен җыенда катнашучы гражданнарның
яртысыннан да ким булмаган өлеше тавыш бирсә, көн тәртибенә башка
мәсьәләләрне кертү турындагы карар кабул ителгән дип санала.
3. Әгәр җыен гражданнар инициативасы буенча үткәрелә икән, көн
тәртибенә җыен инициаторлары тарафыннан кертелгән мәсьәләләр мәҗбүри
рәвештә кертелә. Әлеге мәсьәләләр беренче чиратта карала.
11 Статья. Авыл җирлегендә яшәүчеләрнең гражданнар җыенында
катнашу тәртибе
1. Сайлау хокукына ия авыл җирлегендә яшәүчеләр җыенда турыдантуры катнашалар.
2. Җыенга килгән гражданнар авыл җирлеге башлыгы, вәкаләтле зат,
җыенда катнашу хокукына ия авыл җирлеге халкы исемлегенә кертелгән
очракта, җыенда катнашуга рөхсәт ителә (2 нче кушымта).
3. Җыенга шулай ук хәлиткеч тавыш бирү хокукыннан башка, җыенда
катнашырга теләк белдергән башка гражданнар да кертелә.
4. Авыл җирлеге башлыгы сайлау хокукына ия булган торак пунктта
яшәүчеләр исемлегендә төгәлсезлек ачыкланган очракта, авыл җирлеге торак
пунктында яшәүче зат тарафыннан теркәлеп, җыенда катнашуга юл куелырга
тиеш.
5. Язмаларның хаталыклылыгын раслау (яки алар булмау) Граждан
шәхесен раслаучы документ була ала.
12 Статья. Гражданнар җыены үткәрү тәртибе
1. Җыен ачылыр алдыннан анда катнашучыларның фамилиясен, исемен,
атасының исемен, туган елын, яшәү урынын күрсәтеп теркәү үткәрелә. Җыенда
катнашучыларны теркәүне җирлек башлыгы вәкаләтле зат башкара.
2. Җыенда җирлек башлыгы яки җыенда сайланучы башка зат рәислек
итә.
3. Җыен секретарен сайлый һәм кирәк булган очракта, хисап комиссиясен
сайлый. Җыен секретаре җыен беркетмәсен (3 нче кушымта) алып бара, анда
күрсәтелгән мәгълүматларның дөреслеген тәэмин итә.
4. Җыенның дөрес булмавы ачыкланган очракта, җирлек башлыгы китү
көнен кабат билгеләп үтә.
Мәкалә 13. Гражданнар җыенында исәп комиссиясе
1. Кирәк булган очракта җыен исәп комиссиясен сайлый. Хисап
комиссиясенең санлы һәм шәхси составы халык җыены белән раслана. Хисап
комиссиясе әгъзалары саны кимендә өч кеше була алмый. Хисап комиссиясенә
җирлек башлыгы керә алмый.
2. Хисап комиссиясе:
1) Тавыш бирү мәсьәләләре буенча аңлатмалар бирә;
2) тавыш бирү өчен бюллетень формасын һәм текстын (җирлек уставында
каралган яшерен тавыш бирү очракларда) (5 нче кушымта) билгели);
3) тавышларны исәпли һәм тавыш бирүгә йомгак ясый;

4) тавыш бирү нәтиҗәләре турында беркетмә төзи.
Мәкалә 14. Гражданнар җыены беркетмәсе
1. Җыенның протоколын җыен секретаре алып бара. Җыен беркетмәсендә
күрсәтелә:
1) гражданнар җыенын үткәрү датасы һәм урыны;
2) авыл җирлеге территориясендә яшәүче һәм җыенда катнашу хокукына ия
гражданнарның гомуми саны;
3) катнашучылар саны;
4) җыеннарда рәислек итүче, сәркатиб һәм хисап комиссиясе әгъзаларының
фамилиясе, исеме, атасының исеме;
5) көн тәртибе;
6) чыгышларның кыскача эчтәлеге;
7) тавыш бирү нәтиҗәләре һәм кабул ителгән карарлар.
2. Беркетмәгә җыенда рәислек итүче зат һәм Җыен секретаре кул куя.
Беркетмәгә җыенның теркәлгән катнашучылары исемлеге куела.
3. Авыл җирлегенең берничә торак пунктында бер үк мәсьәлә буенча
үткәрелә торган гражданнарның җыеннары нәтиҗәләре буенча гражданнар
җыеннары нәтиҗәләре турында беркетмә төзелә (6 нчы кушымта). Беркетмәгә
җирлек башлыгының норматив хокукый акты белән билгеләнгән җирле үзидарә
башлыгы һәм хисап комиссиясе әгъзалары кул куя.
Мәкалә 15. Гражданнар җыены карарлары
1. Җыен карары ачык яки яшерен тавыш бирү юлы белән кабул ителә.
2. Җыен карары булып санала кабул ителгән, әгәр аның өчен
проголосовало яртысыннан артык катнашучылар җыен.
3. Җыенда кабул ителгән карарлар хокукый актлар рәвешендә
рәсмиләштерелә, җирлек башлыгы кул куя һәм авыл җирлегенең бөтен
территориясендә кулланыла (4 нче кушымта).
4. Җыенда кабул ителгән карарлар федераль законнарга, Татарстан
Республикасы законнарына, авыл җирлеге Уставына каршы килергә тиеш
түгел.
5. Җирле үзидарә органнары һәм авыл җирлеге җирле үзидарә вазыйфаи
затлары җыенда кабул ителгән карарларның авыл җирлеге уставында
билгеләнгән вәкаләтләрне чикләү нигезендә үтәлешен тәэмин итәләр.
6. Җыенда кабул ителгән карар җыеннарда башка карар кабул итү юлы
белән юкка чыгарылырга яки үзгәртелергә яки суд тәртибендә гамәлдә түгел
дип танылырга мөмкин.
7. Җыенда кабул ителгән карарлар рәсми рәвештә игълан ителергә тиеш.
III. Гражданнар җыены карарларын үтәү тәртибе һәм җаваплылык
карарларны үтәмәгән өчен

Мәкалә 16. Гражданнар җыены карарларын үтәү
1. Җыенда кабул ителгән карарлар авыл җирлеге территориясендә
мәҗбүри үтәлергә тиеш. Әгәр дә җыен карарын гамәлгә ашыру өчен хокукый
актны өстәмә кабул итү (чыгару) таләп ителә икән, җирлек башлыгы җыенда
кабул ителгән карар үз көченә кергән көннән 15 көн эчендә тиешле хокукый
актны әзерләү һәм (яисә) кабул итү вакытын билгеләргә тиеш. Күрсәтелгән
срок өч айдан да артмаска тиеш.
17 Статья. Җыен карарларын үтәмәгән өчен җаваплылык
җәмәгать
1. Җыенда кабул ителгән карарларның үтәлмәве закон нигезендә
җаваплылыкка тартыла.
2. Җирлек башлыгы җыенда кабул ителгән карарларның федераль
законнар нигезендә үтәлеше өчен җаваплы.

