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19.09. 2018 с. Ерыкла №73

Татарстан Республикасы 

Алексеевск муниципаль районыныц 

Зирекле авыл жирлеге составына 

керуче торак пунктларда

гражданнар жыеныиа эзерлэну Ьэм аны уткзру 

тэртибе турында”гы Нигезлэмзне раслау хакында

“Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары 

турында’Уы 6 октябрь, 2003 ел, 131-ФЗ санлы Федераль законный; 25.1 нче 

маддэсе, “Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында’Ты 28 июль, 2004 

ел, 45-ЗРТ санлы Татарстан Республикасы законыныц 35 нче маддэсе Ьэм 

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл 

жирлеге муниципаль берэмлеге Уставыныц 23 нче (авыл жирлеклэре очен),

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл 

Жирлеге торак пунктларында гражданнарныц жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру 

тэртибе турында’Ты Нигезлэмэне кушымта нигезендэ расларга.

2. Олеге карарны Зирекле авыл жирле генец рэсми сайтында, хокукый 

мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 

районыныц Зирекле авыл жирлеге Советы бинасында мэгълумат стендына 

урнаштырырга.

Зирекле авыл жирлеге Советы карар бирде:



3. Элеге карар аны рэсми бастырып чыгарган вакыттан уз кеченэ керэчэк.

4. Элеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уземдэ калдырам
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Татарстан Республикасы 

Алексеевск муниципаль районыныц 

Зирекле авыл жирлеге Советы карарына кушымта

19.09.2018 г № 73

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц 

Зирекле авыл ж;ирлеге торак пунктларында 

гражданнарныц ж;ыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру тэртибе турында

Нигезлэмэ

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл 

жцрлеге составына керуче торак пунктларда гражданнарныц жыенына эзерлэну 

Ьэм аны уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэ “Россия Федерациясендэ ж;ирле 

узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында’Ты 6 октябрь, 2003 ел, 131- 

ФЗ санлы Федераль законныц 25.1 нче маддэсе, “Татарстан Республикасында 

жцрле узидарэ турында’Ты 28 июль, 2004 ел, 45-ЗРТ санлы Татарстан 

Республикасы законыныц 35 нче маддэсе йэм Татарстан Республикасы Алексеевск 

муниципаль районыныц Зирекле авыл ж;ирлеге муниципаль берэмлеге Уставыныц 

23 нче (авыл жцрлеклэре очен),

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1. Гражданнар ж;ыены гомуми, тигез Ьэм халыкныц турыдан-туры ихтыярын 

белдеруе нигезендэ уткэрелэ.

1.2. Гражданнар жыенында торак пункт территориясендэ даими яки 

кубесенчэ яшэуче, яшэу урыны буенча элеге торак пунктта теркэлгэн кешелэр 

катнашырга хокуклы.

1.3. Гражданнар ж;ыенында катнашу ирекле.

1.4. Гражданнар ж;ыенда узлэре катнашалар Ьэм аларныц йэркайсы бер 

тавышка ия.

1.5 Гражданнар ж;ыены турыдан-туры халыкныц жирле эЬэмияттэге 

мэсьэлэлэрне хэл итуе максатында уткэрелэ.

Гражданнар жыеныныц вэкалэтлэре

1.6. Гражданнар ж;ыены тубэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелергэ момкин:



Курсэтелгэн торак пункт керэ торган, курсэтелгэн торак пункт территориясен 

башка жирлек (муниципаль район) территориясенэ кертелергэ тиешле торак 

пунктта жирлек (муниципаль район) чиклэрен узгэрту мэсьэлэсе буенча;

жирлекнец чиклэрне узгэрту, курсэтелгэн жирлекне узгэртеп кору вэкалэтле 

органы вэкалэтлэре гражданнар жыены тарафыннан гамэлгэ ашырыла;

жирлекнец вэкалэтле органы вэкалэтлэре гражданнар жыены тарафыннан 

тормышка ашырыла торган жирлектэ, эгэр сайлау хокукына ия жирлек 

кешелэренец саны 100 дэн артык булса, жирлекнец вэкалэтле органын булдыру, 

аныц саны йэм вэкалэтлэр срогы турындагы мэсьэлэ буенча;

жирлекнец вэкалэтле органы вэкалэтлэре гражданнар жыены тарафыннан 

тормышка ашырыла торган жирлектэ гражданнарныц узара салым акчасын керту 

йэм файдалану мэсьэлэсе буенча;

жирлек составына керэ торган яки муниципаль район чиклэрендэ авыллар 

арасындагы территориядэ урнашкан торак пунктта элеге торак пункт 

территориясендэ гражданнарныц узара салым акчасын керту йэм файдалану 

мэсьэлэсе буенча;

Авыллар арасындагы территориядэ урнашкан торак пунктта халыкныц 

инициативасын курсэту максатында жирле узидарэне оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру 

белэн бэйлэнгэн мэсьэлэлэр буенча;

халык тыгыз урнашмаган яки барырга кыен булган урыннарда урнашкан 

жирлектэ халык саны кимендэ 100 кеше тэшкил итсэ, жирлекне бетеру мэсьэлэсе 

буенча;

авыл торак пунктында авыл торак пункты старостасы кандидатурасын 

курсэту, шулай ук авыл торак пункты старостасы вэкалэтлэрен срогыннан элек 

туктату мэсьэлэлэре буенча;

авыл торак пунктында гражданнар жыены шулай ук муниципаль хезмэт 

вазыйфасына муниципаль хезмэт турындагы Россия Федерациясе законнарында 

каралган очракларда конкурс уткэргэндэ конкурс комиссиясе составына 

кандидатуралар курсэту максатында уткэрелергэ мемкин.
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Гражданнар жыенын матди Иэм оештыру ягыннан тээмин иту

1.7. Дыенны жирлек башлыгы уткэрэ.

1.8. Жыенга эзерлэну Ьэм аны уткэру белэн бэйлэнгэн чыгымнар жирлек 

бюджеты акчасы хисабына сарыф ителэ.

2. Гражданнар жыенын чакыру тэртибе

Гражданнар жыенын уткэру инициативасы

2.1. Торак пунктта гражданнар жыенын уткэрудэ инициативаны

- жир лек башлыгы;

- кимендэ ун кешедэн торган сайлау хокукына ия, гражданнар жыенында 

катнашырга хокукы булган (ягъни Россия Федерациясенец торак пункт 

территориясендэ даими яки кубесенчэ яшэуче, яшэу урыны буенча элеге торак 

пунктта теркэлгэн, 18 яшькэ житкэн эшкэ сэлэтле гражданнар) кешелэр торкеме, 

шулай ук торак пункт территориясендэ даими яки кубесенчэ яшэуче Ьэм жирле 

узидарэне тормышка ашырганда Россия Федерациясе Ьэм федераль законнарньщ 

халыкара килешулэре нигезендэ хокукларга ия булучы чит ил гражданнары.

2.2. Торак пункт кешелэренен инициативасы имзалар кэгазе (1 нче кушымта) 

яки инициатив торкем жыелышы беркетмэсе рэвешендэ теркэлэ, анда тубэндэге 

мэсьэлэлэр курсэтелеп, гражданнар жыены уткэру инициативасын курсэту 

турында карар кабул ителэ:

гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэлэр;

гражданнар жыенын уткэру сроклары;

гражданнар жыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы Ьэр 

гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган коне, паспорты яки аны 

алмаштыручы документыныц сериясе Ьэм номеры, яшэу урынындагы адресы, 

имзасы яки имза куелган дата.

2.3.Жыен уткэру инициативасын яклап жыелырга тиешле имзалар саны 

сайлау хокукына ия булган, торак пункт территориясендэ даими яки кубесенчэ



яшэуче, яшэу урынында теркэлгэн гражданнар саныныц 5 процентын тэшкил 

итэргэ, лэкин 25 тэн ким булырга тиеш тугел.

2.4. Имза кэгазыюре имзалар жыюче кешелэр тарафыннан тикшерелэ, тикшеру 

датасы, фамилия, исем, атасынын, исеме, туган кене, паспорт яки аны 

алмаштыручы документ сериясе Ьэм номеры, яшэу урынындагы адресы курсэтелэ 

Иэм жирлек башлыгына жибэрелэ.

Гражданнар жыенын уткэру турында карар кабул иту тэртибе

2.5. Инициатив теркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар жыены 

муниципаль берэмлекнец вэкалэтле органы карары белэн (2 нче кушымта), э 

жирлек башлыгы инициативасы буенча -  жирлек башлыгы карары белэн (3 нче 

кушымта) кирэкле документлар килгэн кеннэн соц 30 кон эчендэ билгелэнэ

2.6.Ж^ирлек башлыгы яки муниципаль берэмлекнец вэкалэтле органы 

гражданнар жыенын, максатка ярашлы тугел, дип, уткэрудэн баш тартырга тиеш 

тугел.

2.7. Гражданнар жыенына кертелгэн мэсьэлэ Россия Федерациясе Ьэм 

Татарстан Республикасы законнарына каршы килергэ тиеш тугел. Гражданнар 

Жыены соравы кыска, ягъни аца бертерле генэ жавап бирергэ момкин булырлык 

итеп тезелергэ тиеш.

2.8.Гражданнар жыенын билгелэу турындагы карарны рэсми рэвештэ 

бастырып чыгару (халыкка житкеру) тэртибе, аны кучеру жирлек Уставы 

тарафыннан билгелэнэ Ьэм муниципаль хокук актларын бастырып чыгару 

(халыкка ждткеру) очен жирлек уставында каралган тэртиптэ бастырыла.

Гражданнар жыенын уткэру турындагы жирлек башлыгы яки муниципаль 

берэмлекнец вэкалэтле органы карарларында гражданнар жыенына кертелэ торган 

сорау, гражданнар жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны турында мэгълумат; 

жыенны оештыручы -  муниципаль берэмлек органыныц структур булекчэлэре 

турында мэгълуматлар курсэтелэ.



2.9. Гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру ечен жаваплы муниципаль 

берэмлекнец структур булекчэсе (башкару-боеру органы) муниципаль берэмлек 

башлыгыныц гражданнар жыенын уткэру турындагы карары нигезендэ сайлау 

хокукына ия торак пункт кешелэренец исемлеген тези, гражданнар жыенына 

мэгълумати материаллар эзерли; муниципаль берэмлек массакулэм мэгълумат 

чараларында Ьэм гражданнар жыены турында башка ысуллар белэн халыкка хэбэр 

итэ (4 нче кушымта).

Ж^ирлек башкарма комитеты гражданнар жыенын уткэру ечен бина бирергэ

тиеш.

2.9.1. Торак пункт кешелэренэ гражданнар жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны 

турында алдан хэбэр ителэ. Гражданнар жыенын билгелэу, гражданнар жыенын 

уткэру вакыты Ьэм урыны турындагы карар гражданнар жыенын уткэру кененэ 

кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча мэжбури бастырып чыгарылырга тиеш.

2.9.2. Ждгенныц Ьэр катнашучысы гражданнар жыенын уткэру кененэ кадэр 5 

кеннэн дэ соцга калмыйча муниципаль берэмлек органыныц структур 

булекчэсендэ гражданнар жыены карарына кертелэ торган материаллар белэн 

танышырга, шулай ук аларныц кучермэсен алырга хокуклылар

2.10. Гражданнар жыены турындагы Нигезлэмэ нигезендэ гражданнар 

Жыенын уткэру датасы соцрак срокка кучерелергэ мемкин. Гражданнар жыенын 

кучеру турындагы карар жыенны уткэру билгелэнгэн датага кадэр 10 кеннэн дэ 

соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

3. Гражданнар жыенын уткэру турында

3.1. Ж^ыенга килгэн гражданнар жыенда катнашучы кешелэрне теркэу ечен 

жирлек башлыгы тарафыннан билгелэнгэн, жыенда катнашучы, торак пункт 

кешелэре исемлегенэ кертелгэн Ьэм сайлау хокукына ия зат тарафыннан теркэлэ. 

Исемлектэ гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган кене, яшэу 

урынынагы адресы, паспортыныц сериясе Ьэм номеры курсэтелэ.



3.2. Жфюнда катнашырга шулай ук хэлиткеч тавыш биру хокукы булмаган, лэкин 

жыенда катнашырга телэк белдергэн башка гражданнарга, предприятие, 

учреждение, оешма житэкчелэренэ (эгэр жыенда ткишерелэ торган мэсьэлэлэрне 

хэл иту алар эшчэнлеге белэн бэйлэнгэн булса), башка массакулэм мэгълумат 

чаралары вэкиллэренэ дэ рехсэт ителэ.

3.3. Сайлау хокукына ия булучы торак пункт кешелэре исемлегендэ 

тегэлсезлеклэр ачыкланган очракта торак пункт кешесе теркэлэ, Ьэм элеге 

муниципаль берэмлек башлыгы аца жыенда катнашырга рехсэт бирэ.

3.4. Гражданин шэхесен раслаучы (Россия Федерациясе гражданины паспорты, 

хэрби билеты, чит ил гражданиныныц паспорты, Россия Федерациясендэ яшэугэ 

рехсэт, Россия Федерациясендэ вакытлыча яшэугэ рехсэт) документ язмаларныц 

тегэлсезлеген (яки аларныц булмавын) раслау булып хезмэт итэ.

3.5. Гражданнар жыены анда сайлау хокукына ия булган торак пункт 

кешелэренец яртысыннан артыгы катнашканда тулы хокуклы була. Кворум 

булмаганда гражданнар жыенын уткэрунец яца датасын муниципаль берэмлек 

башлыгы билгели. Бу очракта гражданнар жыены гражданнар жыены уткэру 

билгелэнгэн кеннэн соц ун кеннэн дэ иртэрэк уткэрелергэ тиеш тугел.

3.6. Гражданнар жыенында тавыш биру ачык яки яшерен була ала. Тавыш 

биру формасы турындагы карар гражданнар жыенында кабул ителэ.

3.7. Яшерен тавыш биргэндэ гражданнар жыенында катнашу очен теркэлгэн 

гражданинга тавыш биру очен бюллетень бирелэ ( 5 нче кушымта).

3.8. Гражданнар жыенында жирлек башлыгы яки гражданнар жыенында теркэлгэн 

катнашучылар арасыннан ачык тавыш биру юлы белэн купчелек тавыш алган 

башка кеше рэислек итэ ала. Рэислек итуче кандидатураларын гражданнар 

Жыенында катнашучылар тэкъдим итэ ала.



3.9. Гражданнар жыены сэркатипне Ьэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап 

палатасы эгъзалары саны ике кешедэн артык булырга тиеш тугел. Гражданнар 

жыеныныц эш кененэ естэмэ сораулар рэислек итуче, жирлек башлыгы, 

гражданнар жыенында катнашырга хокуклы гражданнар тарафыннан кертелэ ала.

Эш кененэ мэжбури тэртиптэ гражданнар жыенын чакыру инициаторлары 

керткэн сораулар кертелэ. Курсэтелгэн сораулар беренче чиратта карала. 

Гражданнар жыеныныц эш коненэ керту турындагы карар аныц очен жыенда 

катнашкан гражданнарныц кимендэ яртысы тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип 

санала.

3.10.Гражданнар жыены жыенда рэислек итуче тарафыннан ачыла. Жыенда 

рэислек итуче гражданнарныц жыенын оештыра, тэртипне саклый, хисап 

комиссиясенец эшенэ кураторлык итэ, тикшерелэ торган мэсьэлэлэр буенча чыгыш 

ясау очен суз бирэ, тавыш бирунец билгелэнгэн тэртибен тээмин итэ (6 нчы 

кушылма).

3.11. Гражданнар жыенында сэркатип беркетмэ алып бара, анда гражданнар 

Жыенын уткэру коне Ьэм урыны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, 

катнашучылар саны, кон тэртибе, чыгышларныц кыскача эчтэлеге, карала торган 

сораулар буенча тавыш биргэн гражданнар саны курсэтелэ.

3.12. Беркетмэ жыенда рэислек итуче зат Ьэм жыен сэркатибе тарафыннан 

имзаланып, жирлек башлыгына тапшырыла. Жыенда катнашучылар исемлеге 

беркетмэгэ теркэлэ.

4. Гражданнар жыеныныц карарлары

4.1. Гражданнар жыенында катнашучыларныц сайлау хокукына ия булган 

яртысыннан кубрэге тавыш бирсэ, жыен карары кабул ителгэн дип санала.

4.2. Жыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокук актлары булып 

торалар, жирлек башлыгы тарафыннан имзаланалар Ьэм Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив актлар регистрына кертелергэ тиешлэр (7, 8 нче 

кушымталар).
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4.3. Жирле узидарэ органнары Ьэм жирле узидарэнец вазыйфаи затлары 

гражданнар жыенында жирлек Уставы билгелэгэн, алар арасындагы вэкалэтлэрне 

чиклэу нигезендэ кабул ителгэн карарларны утэуне тээмин итэлэр.

4.4. Жыенда кабул ителгэн карар юкка чыгарылырга яки жыенда башка карар 

кабул иту юлы белэн узгэртелергэ, яисэ суд тэртибендэ гамэлдэн чыккан, дип 

танылырга мемкин.

4.5. Гражданнар жыенында кабул ителгэн карарлар рэсми бастырып чыгарылырга 

(халыкка житкерелергэ) Ьэм муниципаль хокукый актлар ечен талэплэр нигезендэ 

рэсмилэштерелергэ тиешлэр.

4.6. Торак пункт кешелэренец турыдан-туры ихтыярын бел деру юлы белэн кабул 

ителгэн карарны гамэлгэ ашыру очен встэмэ рэвештэ муниципаль хокук актын 

кабул иту (бастыру) талэп ителсэ, компетенциясенэ курсэтелгэн актны кабул иту 

(бастыру) керэ торган жирле узидарэ органы яки вазыйфаи зат гражданнар 

Жыенында кабул ителгэн карар уз кеченэ кергэн кеннэн алып 15 кен эчендэ 

тиешле мунициаль хокук актын эзерлэу Ьэм (яки) кабул иту срогын билгелэргэ 

тиешлэр. Курсэтелгэн срок еч айдан арта алмый.

4.7. Жыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт территориясендэ мэжбури 

тестэ утэлергэ тиешлэр Ьэм нинди дэ булса дэулэт хакимияте органнарыныц, 

аларныц вазыйфаи затларыныц яки жирле узидарэ органнарыныц раславына 

мохтаж тугеллэр.

4.8. Жыенда кабул ителгэн карарларны утэмэу закон нигезендэ жаваплылыкка 

тартуга сэбэп булып тора.

Алексеевск муниципаль районын

Гражданнар жыеныныц карарларын утэу

Зирекле авыл жирлеге башлыгы В.А.Данилова.


