
 

           “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

Макыл авыл җирлеге  составына кергән торак пунктларында гражданнар 

җыены уздыруга әзерлек тәртибе турында” 

Кагыйдәнамәне раслау турында  

     

    “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары 

турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунының 25.1нче маддҽсен,”Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽлҽр турында” Татарстан Республикасы канунының 

28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ 35нче маддҽсен һҽм Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының “Макыл авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставының 

24нче маддҽсен тормышка ашыру максатыннан, 

Югары Ослан муниципаль районы 

Макыл авылы җирлеге 

Советы 

Карар кылды: 

    1. “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл 

җирлеге  составына кергҽн торак пунктларында гражданнар җыены уздыруга 

ҽзерлек тҽртибе турында” Кагыйдҽнамҽне кушымта буенча расларга. 

   2. Ҽлеге карар аны рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгарган вакыттан соң көченҽ керҽ. 

   3. Аның үтҽлешен контрольдҽ тотуны  Югары Ослан муниципаль районының 

Макыл авыл җирлеге Советы иҗтимагый - мҽдҽни, тҽртип саклау һҽм законлылык 

буенча даими комиссиясенҽ тапшырырга. 

 Совет рәисе,  

 ТР Югары Ослан 

 муниципаль районының     

 Макыл авыл җирлеге Башлыгы                                                   А.И.Матвеева 

                                                                                                 

 

  07.09.2018                                                            57-237 
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Татарстан Республикасы                                                                                                    

Югары Ослан муниципаль районының                                                                                                    

Макыл авыл җирлеге  Советының                                                                                                   

7нче сентябрь, 2018нче ел №57-237 карарына                                                                                                   

Кушымта №1 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

Макыл авыл җирлеге  составына кергән торак пунктларында 

гражданнар җыены уздыруга әзерлек  һәм үткәрү тәртибе турында 

Кагыйдәнамә 

 

    Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл 

җирлеге  составына кергҽн торак пунктларында гражданнар җыены уздыруга 

ҽзерлек  һҽм үткҽрү тҽртибе турында   ҽлеге Кагыйдҽнамҽ (алда - Кагыйдҽнамҽ)    

“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары 

турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунының 25.1нче маддҽсе,”Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽлҽр турында” Татарстан Республикасы канунының 

28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ 35нче маддҽсе һҽм Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Уставының 24нче маддҽсе белҽн туры 

китереп эшлҽнде. 

 

                                      1. Гомуми  нигезләмәләр 

 

    1.1. Гражданнар җыены гомуми, тигез һҽм туры ихтыяр белдерү нигезендҽ 

үткҽрелҽ. 

     1.2. Гражданнар җыенында аның территориясендҽ даими яки күбесенчҽ яшҽүче  

бу торак пунктында яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн һҽм сайлау хокукы булган торак 

пункт халкы катнашырга хаклы. 

    1.3. Гражданнар җыенында катнашу ирекле һҽм ихтыярый. 

   1.4.  Гражданнар җыенда үзлҽре катнаша, һҽм аларның һҽрберсе бер  тавышка  

ия. 

   1.5. Гражданнар җыены ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне халык тарафыннан 

турыдан-туры хҽл итү максатларында үткҽрелҽ. 

 

                        Гражданнар җыенының вәкаләтләре 

   

      1.6. Гражданнар җыены түбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча үткҽрелҽ ала: 

    күрсҽтелгҽн торак пункт аның составына кергҽн җирлек (муниципаль район) 

чиклҽрен үзгҽртү мҽсьҽлҽсе буенча, күрсҽтелгҽн торак пункт территориясе башка 

җирлек территориясенҽ күчергҽ мөмкин булган очракта, торак пунктта; 
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   чиклҽрне үзгҽртү, ҽлеге җирлекне үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча  муниципаль 

берҽмлекнең сайлап куелган органы вҽкалҽтлҽре гражданнар җыены белҽн 

тормышка ашырылган җирлектҽ; 

  сайлау хокукы булган җирлек халкы саны 100дҽн ким булган җирлекнең сайлап 

куелган органын оештыру, аның саны һҽм вҽкалҽтлҽре вакыты турында мҽсьҽлҽлҽр 

буенча муниципаль берҽмлекнең сайлап куелган органы вҽкалҽтлҽре гражданнар 

җыены белҽн тормышка ашырылган җирлектҽ;  

    гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һҽм куллану мҽсьҽлҽлҽре буенча 

муниципаль берҽмлекнең сайлап куелган органы вҽкалҽтлҽре гражданнар җыены 

белҽн тормышка ашырылган җирлектҽ; 

   гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һҽм куллану мҽсьҽлҽлҽре буенча 

муниципаль район чиклҽрендҽ авыллар арасындагы территориялҽрдҽ урнашкан 

җирлек, шҽһҽр эчендҽге район, федераль ҽһҽмияткҽ ия булган шҽһҽрнең шҽһҽр 

эчендҽге территориясендҽ урнашкан торак пунктта;  

   җирле үзидарҽне оештыру һҽм тормышка ашыру белҽн бҽйле булган мҽсьҽлҽлҽр 

буенча халыкның инициативасын тҽкъдим итү максатыннан  авыллар арасындагы 

территориялҽрдҽ урнашкан җирлектҽ;  

   җирлекне бетерү турында мҽсьҽлҽ буенча авыл халкы аз  яшҽгҽн территориядҽ 

урнашкан яки кыен җирлҽрдҽ, бу җирлектҽ яшҽүчелҽр саны 100дҽн ким булган 

җирлектҽ  ; 

    авыл торак пункты старостасына кандидатура күрсҽтү мҽсьҽлҽсе буенча, шулай ук  

авыл торак пункты старостасының вҽкалҽтлҽре вакытыннан алда туктатылу турында 

мҽсьҽлҽ буенча авыл торак пунктында ; 

    гражданнар җыены Россия Федерациясенең  муниципаль хезмҽт турында канунда 

каралган очракта муниципаль хезмҽт вазифаларын алыштыруга конкурс уздырган 

вакытта конкурс комиссиясе составына кандидатуралар күрсҽтү максатыннан авыл 

торак пунктында  уздырыла. 

 

     Гражданнар җыенын матди һәм оештыру ягыннан тәэмин итү 

   

    1.7. Җыенны үткҽрү Татарстан Республикасы Югары Ослан  муниципаль 

районының Макыл авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан тҽэмин ителҽ. 

    1.8. Җыенны ҽзерлҽү һҽм  үткҽрү белҽн бҽйле чыгымнар Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге 

бюджеты акчалары хисабына башкарыла. 

 

                        2. Гражданнар җыенының чакырылыш тәртибе 

    

   Гражданнар җыенын үткҽрү инициативасы. 
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  2.1. Торак пунктында гражданнар җыенын үткҽрү инициативасы карый: 

   - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл 

җирлеге Башлыгына; 

   - гражданнар җыенында катнашырга хокукы булган 10 кешедҽн ким булмаган  

сайлау хокукы булган торак пункт халык төркеменҽ (ягъни, Россия Федерациясенең  

эшкҽ яраклы 18 яше тулган, шушы территориядҽ яшҽүче, сайлау хокукы булган 

гражданнары,  Россия Федерациясе халыкара килешүлҽре  һҽм федераль кануннар 

белҽн туры китереп җирле үзидарҽне тормышка ашырганда хокуклары булган  һҽм 

җирлек торак пункты территориясендҽ даими яки күпчелек яшҽүче чит ил 

гражданнары). 

     2.2. Торак пункт халкы  инициативасы култамгалар (кушымта №1) яки 

инициатив төркемнең гражданнар җыенын үткҽрү инициативасын күрсҽтү турында 

карар кабул ителгҽн  җыелыш беркетмҽсе хҽлендҽ рҽсмилҽштерелергҽ тиеш, 

беркетмҽдҽ гражданнар җыенына кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽр, тҽкъдим ителгҽн 

гражданнар җыенын үткҽрү вакыты, гражданнар җыенын чакырту турында 

инициативаны хуплаучы һҽр гражданинның фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме, 

туган көне, паспорт сериясе һҽм номеры, яки аны алыштыручы документ, яшҽү 

урыны адресы; аның имзасы һҽм имзасын кую вакыты күрсҽтелҽ. 

   2.3. Җыенны  үткҽрү инициативасын хуплау өчен җыерга кирҽк булган имзалар 

саны шушы территориядҽ яшҽүче, сайлау хокукы булган гражданнар санының 5 

процентын тҽшкил итҽ, лҽкин 25 имзадан да ким булырга тиеш түгел. 

    2.4. Имзаланган култамгалар раслау вакыты, гражданнар җыенын чакырту 

турында инициативаны хуплаучы һҽр гражданинның фамилиясе, исеме, ҽтисенең 

исеме, туган көне, паспорт сериясе һҽм номеры, яки аны алыштыручы документ, 

яшҽү урыны адресы күрсҽтелеп имзалар җыюны тормышка ашыручы шҽхес 

тарафыннан раслана һҽм  муниципаль берҽмлекнең Башлыгына җибҽрелҽ. 

 

              Гражданнар җыенын үткәрү турында карар кабул итү тәртибе 

 

     2.5. Инициатив төркем тарафыннан җыелган гражданнар җыены Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Советы 

карары белҽн (кушымта №2), ҽ авыл җирлеге инициативасы буенча - авыл җирлеге 

Башлыгы карары буенча (кушымта №3) барлык кирҽкле документлар кергҽн 

көннҽн соң 30 көн эчендҽ билгелҽнҽ. 

       2.6.    Авыл җирлеге Башлыгы яки авыл җирлеге Советы аның максатка ярашлы 

булмаган мотивлары буенча   гражданнар җыенын үткҽрүгҽ баш тартырга хаклы 

түгел.                                                              

     2.7. Гражданнар җыенына кертелгҽн мҽсьҽлҽ Россия Федерациясе канунына һҽм 

Татарстан Республикасы канунына каршы килергҽ тиеш түгел. Гражданнар 
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җыенына кертелгҽн мҽсьҽлҽ шундый итеп формалаштырылган булырга  тиеш ки, 

аны күп тапкырлар аңлату мөмкинлеге кирҽк түгел, бҽлки аңа бертөрле генҽ җавап 

бирергҽ мөмкин булырга тиеш. 

   2.8. Гражданнар җыенын билгелҽү турында, аны күчерү турында  карарны рҽсми 

рҽвештҽ бастырып чыгару (халыкка җиткерү) тҽртибе Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Уставы белҽн 

билгелҽнҽ һҽм муниципаль хокук актларын бастырып чыгару (халыкка җиткерү)  

өчен Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл 

җирлеге Уставы белҽн каралган тҽртиптҽ бастырып чыгарыла (халыкка җиткерелҽ).      

   Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл 

җирлеге Башлыгы карарында яки Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Советының гражданнар җыенын 

үткҽрү турында  карарында күрсҽтелҽ:  гражданнар җыенына кертелгҽн мҽсьҽлҽ; 

гражданнар җыенын үткҽрү вакыты һҽм урыны турында мҽгълумат; җыенны 

оештыручы турында мҽгълумат. 

    2.9. Гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм үткҽрү өчен җаваплы булган Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге 

Башкарма комитеты Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

Макыл авыл җирлеге Башлыгы карары яки Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Советының гражданнар җыенын 

үткҽрү турында  карары нигезендҽ сайлау хокукы булган торак пункт халкының 

исемлеклҽрен төзи, гражданнар җыенына мҽгълумат материалларын ҽзерли, 

массакүлҽм  мҽгълумат чараларында яки башка юл белҽн гражданнар җыены 

турында халыкка хҽбҽр итҽ (кушымта №4). 

    Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты 

гражданнар җыенын үткҽрү өчен бина бирергҽ тиеш. 

    2.9.1. Торак пункт халкына гражданнар җыенын үткҽрү вакыты һҽм урыны 

турында алдан ук хҽбҽр ителҽ. Гражданнар җыенын билгелҽү турында карар,  

гражданнар җыенын үткҽрү вакыты һҽм урыны гражданнар җыенын үткҽрү 

датасына кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча һичшиксез бастырып чыгарылырга 

(халыкка җиткерелергҽ) тиеш.      

    2.9.2. Гражданнар җыенының һҽр катнашучысы гражданнар җыенын үткҽрү 

датасына кадҽр 5 көннҽн дҽ соңга калмыйча ҽлеге Кагыйдҽнамҽнең 2.9. пунктында 

күрсҽтелгҽн гражданнар җыенына кертелгҽн материаллар белҽн  Югары Ослан 

муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Башкарма комитетында танышырга 

хокуклы,  шулай ук аларның күчермҽлҽрен алырга хаклы. 

   2.10. Гражданнар җыены турында Кагыйдҽнамҽгҽ туры китереп гражданнар 

җыенын үткҽрү датасы сонгы срокка күчерелергҽ мөмкин. Гражданнар җыенын 
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үткҽрү датасын күчерү турында карар   җыенны үткҽрү датасы  билгелҽнгҽн 

вакыттан  10 көнгҽ соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш. 

 

                            3. Гражданнар җыенын үткәрү тәртибе 

  

   3.1. Җыенга килгҽн гражданнар Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан җыенда 

катнашучы, торак пункт халкы исемлегенҽ кертелгҽн һҽм сайлау хокукы булган 

затларны теркҽү өчен  билгелҽнгҽн вҽкалҽтле зат тарафыннан теркҽү узалар. 

Исемлектҽ гражданинның фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме, туган елы, тору урыны 

адресы, паспорт сериясе һҽм номеры күрсҽтелҽ. 

   3.2. Җыенга тавыш бирү хокукы булмаган, җыенда катнашу телҽген белдергҽн 

башка гражданнар,  җыенда тикшерелгҽн мҽсьҽлҽлҽр аларның эшчҽнлеге белҽн 

бҽйле булган предприятие, учреждение, оешма  җитҽкчелҽре, матбугат һҽм башка 

массакүлҽм мҽгълумат чаралары вҽкиллҽре кертелҽ. 

   3.3. Сайлау хокукы булган торак пункт халкы исемлегендҽ төгҽлсезлек ачыкланган 

очракта, торак пунктта яшҽүче  Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районының Макыл авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан теркҽлҽ һҽм халык 

җыенында катнашуга кертелҽ ала.  

   3.4. Язмадагы төгҽлсезлекне (яки аларның булмауын) раслау булып гражданинның 

шҽхесен раслаучы документ  тора (Россия Федерациясе гражданины паспорты, 

хҽрби билеты, чит ил гражданины паспорты, Россия Федерациясендҽ  яшҽүгҽ 

рөхсҽт, Россия Федерациясендҽ  вакытлыча яшҽүгҽ рөхсҽт һ.б.) 

   3.5. Гражданнар җыены, анда сайлау хокукы булган торак пункт халкының 

яртысыннан артыгы катнашса, хокуклы була. Кворум булмаган очракта  гражданнар 

җыенын үткҽрүнең яңа  датасы Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районының Макыл авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ. Бу очракта  

гражданнар җыены гражданнар җыенын үткҽрү билгелҽнгҽн көннҽн ун көннҽн дҽ 

иртҽрҽк  була алмый. 

   3.6. Гражданнар җыены карары ачык тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ. 

   3.7. Ачык тавыш бирү гражданнарның кул күтҽрү юлы белҽн тормышка ашырыла. 

   3.8. Гражданнар җыенында  Макыл авыл җирлеге Башлыгы рҽислек итүче була. 

   3.9. Гражданнар җыены сҽркатипне һҽм санау комиссиясен сайлый. Санау 

комиссиясе ҽгъзалары саны ике кешедҽн ким булырга тиеш түгел. Гражданнар 

җыены көн тҽртибенҽ өстҽмҽ сораулар рҽислек итүче, гражданнар җыенында 

катнашу хокукы булган  гражданнар тарафыннан кертелҽ ала. Гражданнар җыенын 

җыю инициаторлары керткҽн сораулар көн тҽртибенҽ мҽҗбүри кертелҽ. Күрсҽтелгҽн 

сораулар беренче чиратта карала. Гражданнар җыены көн тҽртибенҽ өстҽмҽ 
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сораулар кертү турында карар, аның өчен җыенда катнашучы гражданнарның 

яртысыннан артыгы тавыш бирсҽ, кабул ителгҽн булып санала.  

   3.10. Гражданнар җыенын җыенда  рҽислек итүче  ача. Гражданнар җыенында 

рҽислек итүче  гражданнар җыенын үткҽрүне оештыра, тҽртип саклый, санау 

комиссиясе эшен килештерҽ, тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽлҽр  буенча чыгыш ясау өчен 

сүз бирҽ, билгелҽнгҽн тавыш бирү тҽртибен тҽэмин итҽ. 

   3.11. Гражданнар җыенында сҽркатип гражданнар җыенын үткҽрү вакыты һҽм 

урыны, торак пунктта яшҽүчелҽрнең гомуми саны, сайлау хокукы булган 

гражданнар саны, катнашучылар саны, көн тҽртибе, чыгышларның кыскача 

эчтҽлеге, тикшерелгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча тавыш бирүчелҽрнең санын күрсҽтеп 

беркетмҽ алып бара (кушымта №5). 

   3.12. Беркетмҽгҽ гражданнар җыенында рҽислек итүче һҽм сҽркатип  кул куя. 

Беркетмҽгҽ җыенда теркҽлгҽн катнашучылар исемлеге теркҽлҽ.  

 

                                   4. Гражданнар җыены карарлары 

   

      4.1. Гражданнар җыены карары, анда сайлау хокукы булган гражданнар 

җыенында катнашучыларның  яртысыннан артыгы тавыш бирсҽ, хокуклы була. 

     4.2. Гражданнар җыенында кабул ителгҽн  карарлар муниципаль хокук актлары 

булып тора,  Макыл авыл җирлеге Башлыгы тарафыннан имзалана һҽм Татарстан 

Республикасы муниципаль норматив хокук актлары регистрына кертелергҽ тиеш 

(кушымта №6,7). 

   4.3. Җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге 

шҽхеслҽре җирлек Уставы белҽн  билгелҽнгҽн алар арасында вҽкалҽтлҽрне чиклҽү 

белҽн туры китереп, гражданнар җыенында кабул ителгҽн  карарларның үтҽлүен 

тҽэмин итҽлҽр.   

   4.4. Җыенда кабул ителгҽн  карар җыенда башка карар кабул итү юлы белҽн 

бетерелҽ яки үзгҽртелҽ ала, яки суд тҽртибендҽ нҽтиҗҽсез дип табыла. 

   4.5. Гражданнар җыенында кабул ителгҽн  карарлар рҽсми рҽвештҽ бастырылып 

чыгарыла (халыкка җиткерелҽ) һҽм муниципаль норматив хокук актлары өчен 

талҽплҽр белҽн килештереп рҽсмилҽштерелҽ. 

   4.6. Торак пункт халкының ихтыяр белдерүлҽре белҽн кабул ителгҽн карарларны 

тормышка ашыру өчен өстҽмҽ муниципаль  хокук актлары кабул итү (чыгару) кирҽк 

булса, аларның компетенциясенҽ күрсҽтелгҽн актны кабул итү (чыгару) кергҽн  

җирле үзидарҽ органы һҽм җирле үзидарҽнең дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхесе 

гражданнар җыенында кабул ителгҽн  карар көченҽ кергҽн көннҽн соң 15 көн эчендҽ 

тиешле муниципаль  хокук актын ҽзерлҽү һҽм (яки) кабул итү вакытын билгелҽргҽ 

тиеш. Күрсҽтелгҽн вакыт өч айдан артып китҽ алмый.  
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                            Гражданнар җыены карарларын үтәү 

     

      4.7. Гражданнар җыенында кабул ителгҽн  карарлар торак пункт 

территориясендҽ һичшиксез үтҽлергҽ тиеш һҽм нинди дҽ булса дҽүлҽт власте 

органнары, аларның дҽүлҽт хезмҽтендҽге шҽхеслҽре яки җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан раслауга мохтаҗ түгел. 

     4.8. Гражданнар җыенында кабул ителгҽн  карарларны үтҽмҽү канунга туры 

китереп җаваплылыкка тартыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

                                                                  Югары Ослан муниципаль районының 

                                                                    Макыл авыл җирлеге  составына кергҽн 

                                                                                      торак пунктларында гражданнар җыены уздыруга  

                                                                                          ҽзерлек  һҽм үткҽрү тҽртибе турында Кагыйдҽнамҽгҽ  

                                                                                             Кушымта №1 

 

култамга 
 

Без, түбҽндҽ язылучылар, Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегенҽ керүче  

_______   авылында гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һҽм куллану мҽсьҽлҽлҽре 

буенча  гражданнар җыенын  үткҽрү инициативасын хуплыйбыз 

     
  

№ 

Фамилия, 

исем,   

ҽтисе исеме 

Туган көне  
Яшҽү урыны 

адресы  

Паспортның 

яки аны 

алыштырган 

документның  

сериясе, 

номеры  

 

 

Имза 

датасы   

 

Имза  

1       

2       

3       

.       

1       

       

       

       

       

       

       

       

 

Култамганы раслыйм ________________________________________________            

                                        (имзалар җыючы затның фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме,  

__________________________________________________________________ 

 

туган көне, яшҽү урыны, паспортның яки аны алыштырган документның  сериясе, номеры )                    

 

                                ____________________  (имза һҽм  дата) 
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                                                              Югары Ослан муниципаль районының 

                                                                    Макыл авыл җирлеге  составына кергҽн 

                                                                                      торак пунктларында гражданнар җыены уздыруга  

                                                                                          ҽзерлек  һҽм үткҽрү тҽртибе турында Кагыйдҽнамҽгҽ  

                                                                                             Кушымта №2 

 

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегенең _______   

авылында гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм куллану 

мәсьәләләре буенча  гражданнар җыенын  билгеләү турында 

     

    “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары 

турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунының 25.1нче маддҽсенҽ,”Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽлҽр турында” Татарстан Республикасы канунының 

28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ 35нче маддҽсенҽ һҽм Югары Ослан муниципаль районының 

Макыл авыл җирлеге Уставының 24нче маддҽсенҽ туры китереп, 

 

Югары Ослан муниципаль районы 

Макыл авылы җирлеге 

Советы 

Карар кылды: 

    1. 2018нче елның _______ Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл 

җирлегенең __________авылында гражданнарның үзара салым акчаларын кертү 

мҽсьҽлҽлҽре буенча  гражданнар җыенын  билгелҽргҽ. 

   2. Гражданнар җыенына кертелгҽн мҽсьҽлҽне расларга: 

 “Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегенең _______   авылы 

территориясендҽ яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган яшҽүчедҽн 

2019нчы елда ______сум күлҽмендҽ үзара салым акчаларын кертүгҽ, алынган 
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акчаларны түбҽндҽге эшлҽрне башкару буенча урын өчен ҽһҽмиятле булган 

мҽсьҽлҽлҽрне чишүгҽ юнҽлтүгҽ сез ризамы: 

                                “Ҽйе ”                                              “Юк” 

    3. Гражданнар җыенын __________адресы буенча _________бинасында 

______сҽгатьтҽ үткҽрергҽ. 

   4. Гражданнар җыенын оештыручы итеп Макыл авыл җирлеге Башкарма 

комитетын билгелҽргҽ. 

   5. Ҽлеге карарны “Идел яңалыклары” район гҽҗитендҽ, Югары Ослан муниципаль 

районы рҽсми сайтында, Татарстан Республикасы хокук мҽгълуматы рҽсми 

порталында, шулай ук мҽгълумат стендларында кабул иткҽн көннҽн соң 7 көн 

эчендҽ  урнаштырырга. 

    6. Ҽлеге карар аны бастырып чыгарганнан соң үз көченҽ керҽ. 

 

 Совет рәисе,  

 ТР Югары Ослан 

 муниципаль районының     

 Макыл авыл җирлеге Башлыгы                                                   А.И.Матвеева 
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                                                              Югары Ослан муниципаль районының 

                                                                    Макыл авыл җирлеге  составына кергҽн 

                                                                                      торак пунктларында гражданнар җыены уздыруга  

                                                                                          ҽзерлек  һҽм үткҽрү тҽртибе турында Кагыйдҽнамҽгҽ  

                                                                                             Кушымта №3 

 

   

“Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегенең _______   

авылында гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм куллану 

мәсьәләләре буенча  гражданнар җыенын  билгеләү турында” 

     

    “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары 

турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунының 25.1нче маддҽсенҽ,”Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽлҽр турында” Татарстан Республикасы канунының 

28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ 35нче маддҽсенҽ һҽм Югары Ослан муниципаль районының 

Макыл авыл җирлеге Уставының 24нче маддҽсенҽ туры китереп, 

 

                                                      Карар бирәм  : 

  

   1. 2018нче елның _______ Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл 

җирлегенең _______авылында гражданнарның үзара салым акчаларын кертү 

мҽсьҽлҽлҽре буенча  гражданнар җыенын  билгелҽргҽ. 

   2. Гражданнар җыенына кертелгҽн мҽсьҽлҽне расларга: 

    “Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегенең _______   авылы 

территориясендҽ яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган яшҽүчедҽн 

2019нчы елда ______сум күлҽмендҽ үзара салым акчаларын кертүгҽ, алынган 
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акчаларны түбҽндҽге эшлҽрне башкару буенча урын өчен ҽһҽмиятле булган 

мҽсьҽлҽлҽрне чишүгҽ юнҽлтүгҽ сез ризамы: 

                                “Ҽйе ”                                              “Юк” 

    3. Гражданнар җыенын __________адресы буенча _________бинасында 

______сҽгатьтҽ үткҽрергҽ. 

   4. Гражданнар җыенын оештыручы итеп Макыл авыл җирлеге Башкарма 

комитетын билгелҽргҽ. 

   5. Ҽлеге карарны “Идел яңалыклары” район гҽҗитендҽ, Югары Ослан муниципаль 

районы рҽсми сайтында, Татарстан Республикасы хокук мҽгълуматы рҽсми 

порталында, шулай ук мҽгълумат стендларында кабул иткҽн көннҽн соң 7 көн 

эчендҽ  урнаштырырга. 

    6. Ҽлеге карар аны бастырып чыгарганнан соң үз көченҽ керҽ. 

 

 Совет рәисе,  

 ТР Югары Ослан 

 муниципаль районының     

 Макыл авыл җирлеге Башлыгы                                                   А.И.Матвеева 
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                                                              Югары Ослан муниципаль районының 

                                                                    Макыл авыл җирлеге  составына кергҽн 

                                                                                      торак пунктларында гражданнар җыены уздыруга  

                                                                                          ҽзерлек  һҽм үткҽрү тҽртибе турында Кагыйдҽнамҽгҽ  

                                                                                             Кушымта №4 

 

Исемлек  
 

Сайлау хокукы булган__________________________________________________ 
 

 _______________________________   ______________________________яшҽүчелҽр 

    (торак пункт исеме)                             (җирлек исеме) 

 «___» _________________ 20___ ел 

 

№ 
Фамилия, исем,   

ҽтисенең исеме 

Туган елы 

 ( 18 яшькҽ 

кадҽр  - туган 

көне, ае) 

Яшҽү урыны 

адресы  

Паспортның  

сериясе, 

номеры  

Имза 

1      

2      

3      

.      

1      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Гражданнар җыенында рҽислек итүче _________   _____________________ 

                                                      (имза)       (имзаның расшифровкасы) 

Гражданнар җыены сҽркатибе               _________   ______________________ 

                                                       (имза)      (имзаның расшифровкасы) 
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                                                              Югары Ослан муниципаль районының 

                                                                    Макыл авыл җирлеге  составына кергҽн 

                                                                                      торак пунктларында гражданнар җыены уздыруга  

                                                                                          ҽзерлек  һҽм үткҽрү тҽртибе турында Кагыйдҽнамҽгҽ  

                                                                                             Кушымта №5 

 

Гражданнар җыены беркетмәсе  
________________________________________________________ 

 

«___» ____________  20__ ел                                                                       № _____ 

___________________________________ 

(торак пункт исеме) 

 

Катнашты _____________________________________________________ кеше. 

(торак  пунктта яшҽүчелҽрнең  гомуми саны, сайлау хокукы булганнарның гомуми саны, 

катнашучылар саны) 

 

Гражданнар җыенында рҽислек итүче ________________________________________________ 

                                                        (фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме)  

Гражданнар җыенының сҽркатибе_________________________________________ 

                                                       (фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме)  

 

                                             Көн тәртибе: 

1.  

 

2.  

 

 

Беренче мәсьәлә буенча тыңладык: 

________________________________________________ 

                                       (фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (теркҽлҽ) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                           (фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (теркҽлҽ) 

                     Һ.б.  (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)… 

 

Карар кылдык : (карарның эчтҽлеге) 

 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре : «Ҽйе» -    ____ кеше 

                                              «Юк» -    ____ кеше 

                                              «Тыелып калды» - ___ кеше. 

Карар________________________ 

            (кабул ителде (кабул ителмҽде) 

 

Икенче мәсьәлә буенча тыңладык: 
________________________________________________ 

                                         (фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (теркҽлҽ) 
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Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                           (фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (теркҽлҽ) 

                     Һ.б.  (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)… 

 

Карар кылдык : (карарның эчтҽлеге) 

 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре : «Ҽйе» -    ____ кеше 

                                              «Юк» -    ____ кеше 

                                              «Тыелып калды» - ___ кеше. 

Карар________________________ 

          (кабул ителде (кабул ителмҽде) 

 

 

 

Гражданнар җыенында рҽислек итүче ________________________________________________ 

                                                        (фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме)  

Гражданнар җыенының сҽркатибе_________________________________________ 

                                                       (фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме)  
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                                                              Югары Ослан муниципаль районының 

                                                                    Макыл авыл җирлеге  составына кергҽн 

                                                                                      торак пунктларында гражданнар җыены уздыруга  

                                                                                          ҽзерлек  һҽм үткҽрү тҽртибе турында Кагыйдҽнамҽгҽ  

                                                                                             Кушымта №6 

           

 

                                                                Карар  

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегенең 

_______ авылында   гражданнар җыены нәтиҗәләре турында   

  

   “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары турында” 

06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунының 25.1нче маддҽсенҽ,”Татарстан Республикасында җирле 

үзидарҽлҽр турында” Татарстан Республикасы канунының 28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ 35нче 

маддҽсенҽ туры китереп, 20** елда _______ Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл 

җирлегенең _______   авылында гражданнарның үзара салым акчаларын кертү мҽсьҽлҽлҽре буенча  

гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽре буенча“Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл 

җирлегенең _______   авылы территориясендҽ яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган 

яшҽүчедҽн 20** елда ______сум күлҽмендҽ үзара салым акчаларын кертүгҽ, алынган акчаларны 

түбҽндҽге эшлҽрне башкару буенча:1)...;2)... урын өчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишүгҽ 

юнҽлтүгҽ сез ризамы”дигҽн мҽсьҽлҽ буенча беркетмҽ төзелде. 

 

       Гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽре турында   беркетмҽ буенча:  

Сайлау хокукы булган җыенда катнашучылар исемлегенҽ гражданнар җыенында 

катнашучы____кеше  кертелде, тавыш бирүдҽ катнашучы гражданнар җыенында катнашучылар 

саны  ____кеше.  

Гражданнар җыенында катнашучыларның  сайлау нҽтиҗҽлҽре буенча тавышлар 

түбҽндҽгечҽ бүленде:  

 «Ҽйе» позициясе өчен ___ гражданнар җыенында катнашучы тавыш бирде; 

 «Юк» позициясе өчен ___ гражданнар җыенында катнашучы тавыш бирде. 

 

Бҽян ителгҽннҽргҽ нигезлҽнеп гражданнар җыены карар кылды: 

1. Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегенең _______   авылында 

гражданнар җыены булган, гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽре – дөрес дип танырга. 

 2. “Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегенең _______   авылы 

территориясендҽ яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган яшҽүчедҽн 20** елда ______сум 

күлҽмендҽ үзара салым акчаларын кертүгҽ, алынган акчаларны түбҽндҽге эшлҽрне башкару 

буенча:1)...;2)... урын өчен ҽһҽмиятле булган мҽсьҽлҽлҽрне чишүгҽ юнҽлтүгҽ сез ризамы”дигҽн 

мҽсьҽлҽ буенча карарны кабул ителгҽн дип танырга. 

3. Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегенең _______   авылында 

гражданнарның үзара салым акчаларын кертү мҽсьҽлҽлҽре буенча  гражданнар җыены 

нҽтиҗҽлҽрен Макыл авыл җирлеге мҽгълумат стендларында халыкка җиткерергҽ.  
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           4. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокук актлары регистрына 

кертү өчен Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының   Макыл авыл җирлеге 

Башлыгына җибҽрергҽ.   
 

Гражданнар җыенында рҽислек итүче _________   _____________________ 

                                                     (имза)       (имзаның расшифровкасы) 
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                                                              Югары Ослан муниципаль районының 

                                                                    Макыл авыл җирлеге  составына кергҽн 

                                                                                      торак пунктларында гражданнар җыены уздыруга  

                                                                                          ҽзерлек  һҽм үткҽрү тҽртибе турында Кагыйдҽнамҽгҽ  

                                                                                             Кушымта №7 

           

 

Гражданнар  җыены карары  
________________________________________________________ 

(Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегенең _______   авылында  

«___» ____________  20__ ел                                                                                       № _____ 

 

   “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽлҽрне оештыруның гомуми принциплары 

турында” 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль канунының 25.1нче маддҽсенҽ,”Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽлҽр турында” Татарстан Республикасы канунының 28.07.2004 ел, 

№ 45-ТРЗ 35нче маддҽсенҽ туры китереп   

 

__________________________________________________ гражданнар җыены  _карар кылды :  

                                         (торак пункт исеме) 

1.  

2. 

3. 

 

 

 

 

Гражданнар җыенында рҽислек итүче _________   _____________________ 

                                                    (имза)       (имзаның расшифровкасы) 

 

 

 


