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20.09.2018 № 74 
Югары.т.Майна ав. 

Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыныц 
Майна авыл жирлеге составына 
керуче торак пунктларда 
гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру 
тэртибе турында"гы Нигезлэмэне раслау хакында 

"Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми 
принциплары турында"гы 6 октябрь, 2003 ел, 131-ФЭ санлы Федераль 
законный; 25.1 нче маддэсе, "Татарстан Республикасында жирле узидарэ 
турында"гы 28 июль, 2004 ел, 45-ЗРТ санлы Татарстан Республикасы 
законыньщ 35 нче маддэсе Ьэм Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районыныц Майна авыл жирлеге муниципаль берэмлеге 
Уставыныц 23 нче маддэлэрен гамэлгэ ашыру максатында 

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районынын Майна 
авыл жирлеге торак пунктларында гражданнарнын, жыенына эзерлэну Ьэм 
аны уткэру тэртибе турында"гы Нигезлэмэне кушымта нигезендэ расларга. 

2. Олеге карарны Майна авыл жирлегенец рэсми сайтында, хокукый 
мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районыныц Майна авыл жирлеге Советы бинасында 
мэгълумат стендына урнаштырырга. 

Майна авыл жирлеге Советы карар бирде: 



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

4. Элеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уземдэ кал дырам 

Алексеевск муниципаль раионыныИ; 
Майна авыл жирлеге башлыгы^/ С0БЕ-1 

Совет рэисе Р.Н.Гафиятуллин 



Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыныц 

Майна авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру 

тэртибе турында"гы Нигезлэмэгэ 
1 нче кушымта 

ИМЗАЛАР КЭГАЗЕ 

Без, аста кул куючылар, гражданнар жыенын уткэру инициативасын 
хуплыйбыз 

гражданнар жыенын уткэру сроклары 
Алексеевск муниципаль районыныц Майна авыл жирлегендэ 
сорауны тэгъбир иту 

Тэр 
тип 
сан 
ы 

Фамилия, 
исем, 

атасыньщ 
исеме 

Туу коне Яшэу урыны 
адресы 

Паспорт яки 
аны 

алмаштыручы 
документ 
сериясе, 
номеры 

Имза 
кую 

датасы имза 

Имзалар кэгазен раслыйм 
(фамилия, исем, атасыньщ исеме, туу кене 

Имза жьпочы кешенец паспорты яки аны алмаштыручы документы сериясе, номеры 

(имза Ьэм дата) 



Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыныц 

Майна авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру 

тэртибе турында"гы Нигезлэмэгэ 
2 нче кушымта 

"Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми 
принциплары турында"гы 6 октябрь, 2003 ел, 131-Ф3 санлы Федераль 
законныц 25.1, 56 нче маддэлэре, "Татарстан Республикасында жирле 
узидарэ турында"гы 28 июль, 2004 ел, 45-ЗРТ санлы Татарстан 
Республикасы законыньщ 35 нче маддэсе Ьэм Татарстан 
Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Майна авыл 
жирлеге муниципаль берэмлеге Уставыныц 23 нче маддалэрен 
гамэлгэ ашыру максатында 

Майна авыл жирлеге Советы карар бирде: 

1. Алексеевск муниципаль районыныц Майна авыл жирлеге 
торак пунктында 20** елныц узара салым керту масьэлэсе 
буенча гражданнар жыенын билгелэргэ. 

2. Гражданнар жыенына кертелэ торган тубэндэге мэсьэлэне расларга: 
"Сез 2019 елда гражданнарга Майна авыл жирлеге территориясендэ 
теркэлгэн балигь булган Ьэр кешегэ (узара салымнан азат ителгэн 
гражданнардан кала) сум кулэмендэ узара салым акчасы кертергэ 
Ьэм алынган акчаны тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл итугэ жибэрергэ ризамы?" 

ЭЙЕ ЮК». 



2. Элеге карарны Алексеевск муниципаль районыныц рэсми 
сайтында Интернет мэгълумати-телекоммуникацион челтэрдэ, 
авыл жирлегенец мэгълумат стендларында урнаштыру юлы белэн 
халыкка житкерергэ. 

3. Элеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уземдэ 
калдырам. 

Майна авыл жирлеге 

башлыгы, 

Совет рэисе Фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме-



Татарстан Республикасы 

Алексеевск муниципаль районыныц 
Майна авыл жирлеге торак пунктларында 

гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру 
тэртибе турында"гы Нигезлэмэгэ 

3 нче кушымта 

"Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми 
принциплары турында"гы 6 октябрь, 2003 ел, 131-ФЭ санлы Федераль 
законный 25.1, 56 нче маддэлэре, "Татарстан Республикасында жирле 
узидарэ турында"гы 28 июль, 2004 ел, 45-ЗРТ санлы Татарстан 
Республикасы законыньщ 35 нче маддэсе Ьэм Татарстан 
Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Майна авыл 
жирлеге муниципаль берэмлеге Уставыныц 23 нче маддэлэрен 
гамэлгэ ашыру максатында 

Майна авыл жирлеге Советы карар бирде: 

1. Алексеевск муниципаль районыныц Майна авыл жирлеге 
торак пунктында 20** елныц узара салым керту мэсьэлэсе 
буенча гражданнар жыенын билгелэргэ 

2. Гражданнар жыенына кертелэ торган тубэндэге мэсьэлэне расларга: 

"Сез 2019 елда гражданнарга Майна авыл жирлеге территориясендэ 
теркэлгэн балигь булган Ьэр кешегэ (узара салымнан азат ителгэн 
гражданнардан кала) сум кулэмендэ узара салым акчасы кертергэ 
Ьэм алынган акчаны тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл итугэ жибэрергэ ризамы?" 

ЭЙЕ ЮК». 



2. Элеге карарны Алексеевск муниципаль районыныц рэсми 
сайтында Интернет мэгълумати-телекоммуникацион челтэрдэ, 
авыл жирлегенец мэгълумат стендларында урнаштыру юлы белэн 
халыкка житкерергэ. 

3. Элеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уземдэ 
калдырам. 

Майна авыл жирлеге 

башлыгы 

Совет рэисе Фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме 



Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыныц 

Майна авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру 

тэртибе турында"гы Нигезлэмэгэ 
4 нче кушымта 

Сайлау хокукына ия кешелэр 

(торак пункт исеме, ж;ирлек исеме, муниципаль район исеме) 
ИСЕМЛЕГЕ 

20 ел 

Тэр 
тип 
сан 
ы 

Фамилия, 
исем, 

атасыньщ 
исеме 

Туу кене Яшэу урыны 
адресы 

Паспорт яки 
аны 

алмаштыручы 
документ 
сериясе, 
номеры 

Имза 
кую 

датасы имза 

Гражданнар жыепында рэислек итуче 
Имза (имзаны расшифровкалау) 

Гражданнар жыены 
сэркатибе 

Имза (имзаны расшифровкалау) 
(имза Ьэм дата) 



Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыныц 

Майна авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру 

тэртибе турында"гы Нигезлэмэгэ 
5 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Майна авыл жирлеге 
составына керэ торган торак пунктта гражданнарныц узара салым 
акчасын керту Ьэм файдалану мэсьэлэсе буенча яшерен тавыш биру 

БЮЛЛЕТЕНЕ 



Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыныц 

Майна авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру 

тэртибе турында"гы Нигезлэмэгэ 
6 нчы кушымта 

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫ БЕРКЕТМЭСЕ 

« » 20 ел № 

(Торак пункт исеме) 
Катнаштылар чел. 

(торак паунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия 
гражданнар саны, катнашучылар саны) 

Гражданнар жыенында 
рэислек итуче 

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме) 
Гражданнар жыены сэркатибе 

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме) отчество) 
к е н ТЭРТИБЕ 

1. 

Беренче мэсьэлэ буенча тьщладылар 

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме) 

(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы, теркэлэ) 

Чыгыш ясадылар: 1. 
(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме) 

(чыгышньщ кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы, теркэлэ) И. б. л ар (чыгыш ясаучы 
гражданнар саны буенча) 

К АР АР ИТТЕЛЭР: (карарныц эчтэлеге) 



Тавыш биру нэтижэлэре: «Эйе" кеше 
«Юк» кеше. 

«Тавыш бирми калды» кеше 
Карар 

Кабул ителде (кабул ителмэде) 
Икенче мэсьэлэ буенча тыцладылар: 

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме) 

(чыгышньщ кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы, теркэлэ) 

Чыгыш ясадылар: 1. 
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме) 

(чыгышньщ кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы, теркэлэ) Ъ.б.лар (чыыш ясаучы 
гражданнар саны буенча) 

КАРАР ИТТЕЛЭР: (карарныц эчтэлеге) 

Тавыш биру нэтижэлэре: "Эйе" кеше 
«Юк» кеше. 

«Тавыш бирми калды» - кеше 
Карар 

Кабул ителде (кабул ителмэде) 

Гражданнар жыенында рэислек итуче _ 
Имза (имзаны расшифровкалау) 

Гражданнар жыены 
сэркатибе 

Имза (имзаны расшифровкалау) 

Майна авыл жирлеге башлыгы, 

Совет рэисе фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме-



Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыньщ 

Майна авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру 

тэртибе турында"гы Нигезлэмэгэ 
7 нче кушымта 

Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыныц 
Майна авыл жирлеге составына керуче 
торак пунктларда гражданнар 
жыены нэтижэлэре турында 

КАР АР 

"Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми 

принциплары турында"гы Федераль законныц 25.1, 56 нче маддэлэре, 

"Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында"гы Татарстан 

Республикасы законыныц 35 нче маддэсе нигезендэ 20** елныц 

- булган гражданнар жыены нэтижэлэре белэн "Сез 2019 елда Татарстан 

Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Майна авыл 

жирлеге составына керуче торак пунктта Майна авыл жирлеге 

территориясендэ теркэлгэн балигь булган Ьэр кешегэ (узара салымнан азат 

ителгэн гражданнардан кала) сум кулэмендэ узара салым акчасы 

кертергэ Ьэм алынган акчаны конкрет юнэлешлэргэ сарыф итугэ жибэрергэ 

ризамы?" дигэн мэсьэлэ буенча беркетмэ тозелде. 

Гражданнар жыены нэтижэлэре турында беркетмэ нигезендэ: 

Сайлау хокукына ия жыенда катнашучылар исемлегенэ гражданнар 
жыенында катнашучы, тавыш бирудэ катнашкан гражданнар жыены 
катнашучылары саны кертелде. 

Тавыш биру нэтижэлэре буенча гражданнар жыенында катнашучылар 
тбэндэгечэ буленде: 



"Эйе" позициясе ечен гражданнар жыенында катнашучы, "Юк 

позициясе ечен жыенда катнашучы тавыш бирде. 
Бэян ителгэннэр нигезендэ гражданнар жыены карар итте: 

1.Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц 
Майна авыл жирлеге составына керуче торак пунктта гражданнар 
жыены уткэрелде, гражданнар жыены нэтижэлэрен чын дип танырга. 
2. "Сез 2019 елда Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 
районыныц Майна авыл жирлеге составына керуче торак 
пунктта Майна авыл жирлеге территориясендэ теркэлгэн балигь булган 
Ьэр кешегэ (узара салымнан азат ителгэн гражданнардан кала) 
сум кулэмендэ узара салым акчасы кертергэ Ьэм алынган акчаны жирле 
эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ жибэрергэ ризамы?" дигэн мэсьэлэ 
буенча карарны танырга. 

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц 
Майна авыл жирлеге гражданнары жыены нэтижэлэрен халыкка 
житкерергэ ( гражданнар жыены нэтижэлэрен халыкка жибэру ысулын 
курсэтергэ). 

1. Элеге карарны Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 
районыныц Майна авыл жирлеге башлыгына Татарстан 
Республикасы муниципаль норматив хокук актлары регистрына 
керту ечен жибэрергэ. 

Гражданнар жыенында рэислек итуче 
имза (имзаны расшифровкалау) 

Гражданнар жыены 
сэркатибе 

имза (имзаны расшифровкалау) 

Майна авыл жирлеге 

башлыгы, 

Совет рэисе Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме 



Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыныц 

Майна авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру 

тэртибе турында"гы Нигезлэмэгэ 
8 нче кушымта 

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫ КАРАРЫ 

(Торак пунктта Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыныц Майна авыл жирлеге 

20 ел № 

"Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми 
принциплары турында"гы Федераль законныц 25.1, 56 нче маддэлэре, 
"Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында"гы Татарстан 
Республикасы законыныц 35 нче маддэсе нигезендэ 
Гражданнар жыены К АР АР БИРДЕ: 

торак пункт исеме 

1. 
2. 
3. 

Гражданнар жыенында рэислек итуче 
имза (имзаны расшифровкалау) 

Гражданнар жыены 
сэркатибе 

имза (имзаны расшифровкалау) 


